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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η χρηµατοοικονοµική διοίκηση ασχολείται µε τρεις βασικές κατηγορίες 

επιχειρηµατικών αποφάσεων: την απόφαση επένδυσης, την απόφαση 

χρηµατοδότησης και την πολιτική µερίσµατος. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή 

θα ασχοληθούµε µε την απόφαση χρηµατοδότησης, η οποία συνδέεται µε τον 

καθορισµό της άριστης εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης. Βασική δραστηριότητα 

µιας επιχείρησης αποτελεί η άντληση κεφαλαίων και η χρησιµοποίησή τους µε τέτοιο 

τρόπο ώστε να αυξάνεται η αξία της. Αντικειµενικός σκοπός µιας επιχείρησης είναι η 

µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων της, µέσω της µεγιστοποίησης της 

χρηµατιστηριακής αξίας της µετοχής ή εναλλακτικά µέσω της ελαχιστοποίησης του 

συνολικού κόστους κεφαλαίου. Αξίζει, πάντως να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη µίας 

άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης κρίνεται αµφιλεγόµενη, ενώ η απόφαση 

χρηµατοδότησης επηρεάζει και επηρεάζεται από τις δύο άλλες επιχειρηµατικές 

αποφάσεις.  

Η ύπαρξη µιας µεγάλης ποικιλίας χρηµατοδοτικών επιλογών για µία επιχείρηση 

εγείρει πολλά εννοιολογικά και µεθοδολογικά ερωτήµατα αναφορικά µε τον ιδεώδη 

συνδυασµό των πηγών κεφαλαίου στις ελληνικές επιχειρήσεις, τον προσδιορισµό του 

πραγµατικού κόστους κεφαλαίου και τις επιπτώσεις του χρηµατοδοτικού σχήµατος 

στο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης και το επιτόκιο κεφαλαιοποίησής της. Στην 

παρούσα διατριβή η προσοχή µας θα εστιασθεί στην εξέταση των κυρίων πηγών 

χρηµατοδότησης µακροπρόθεσµων χρήσεων κεφαλαίων, όπως για παράδειγµα η 

αγορά παγίων στοιχείων για τη συνέχιση της εταιρικής λειτουργίας. Η επιλογή 

ανάµεσα στις διαθέσιµες πηγές κεφαλαίου προσδιορίζει τη βέλτιστη κεφαλαιακή 

διάρθρωση, που ορίζεται ως ο συνδυασµός εκείνος των ξένων και ιδίων κεφαλαίων 

που ελαχιστοποιεί το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης.  

Τα κεφάλαια για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασµό µιας 

επιχείρησης µπορούν να εξασφαλισθούν εσωτερικά, εξωτερικά ή µε συνδυασµό των 

δύο αυτών τρόπων. Οι εσωτερικές πηγές κεφαλαίων δηµιουργούνται από την 

παρακράτηση κερδών και τις αποσβέσεις. Στην πρώτη περίπτωση, η επανεπένδυση 

των κερδών προσφέρει στην επιχείρηση ευκαιρία για ανάπτυξη, στην οποία ο µόνος 

περιορισµός, εξαιρουµένων λοιπών εξωγενών παραγόντων, είναι το µέγεθος της 
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εταιρείας. Στη δεύτερη περίπτωση, η επανεπένδυση των αποθεµατικών των 

αποσβέσεων δεν προσφέρει ευκαιρία για ανάπτυξη, αλλά αντικατάσταση των 

υλοποιηµένων επενδύσεων του παρελθόντος. Αναφορικά, µε τις εξωτερικές πηγές 

κεφαλαίων, µπορούν να προκύψουν είτε από την πώληση χρηµατοοικονοµικών 

δικαιωµάτων στο εισόδηµα και στις ταµειακές ροές της επιχείρησης (οµολογίες, 

κοινές µετοχές, προνοµιούχες µετοχές και µετατρέψιµες οµολογίες) είτε µέσω 

κλασσικού τραπεζικού δανεισµού. Συνεπώς, µε τον όρο έκδοση χρέους στην έρευνά 

µας θα νοείται η άντληση κεφαλαίων µέσα από κλασσικό τραπεζικό δανεισµό καθώς 

και από οµολογιακό δανεισµό, µετατρέψιµο ή µη, ενώ µε τον όρο έκδοση µετοχικού 

κεφαλαίου θα νοείται η αύξηση κεφαλαίου µε µετρητά µέσω δηµόσιας εγγραφής ή 

ιδιωτικής τοποθέτησης, όχι όµως µέσα από την κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσεως, 

υπεραξίας παγίων ή αποθεµατικών. Σηµειώνεται, ότι επιµέρους πηγές 

χρηµατοδότησης όπως η επιχορήγηση, το επιχειρησιακό κεφάλαιο (venture capital) 

και η χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) δε θα µας απασχολήσουν λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων και της µειωµένης εφαρµοστικότητας στο σύνολο των 

επιχειρηµατικών αποφάσεων που παρουσιάζουν οι εν λόγω πηγές.  

Η διδακτορική διατριβή αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται συνοπτικά οι σηµαντικότερες θεωρίες προσδιορισµού της εταιρικής 

κεφαλαιακής διάρθρωσης. Ο σκοπός του δεύτερου κεφαλαίου είναι η διαµόρφωση 

του θεωρητικού πλαισίου µέσα από την αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων 

υφιστάµενων εµπειρικών µελετών, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο συγκρίνονται οι δύο 

κυριότερες θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης, η θεωρία της αντιστάθµισης και η 

χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης.  

Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από την 

οικονοµετρική επεξεργασία των αποκρίσεων των διευθυντικών στελεχών των 

ελληνικών εισηγµένων επιχειρήσεων, µετά την αποστολή των αντίστοιχων 

ερωτηµατολογίων. Στόχος του πέµπτου κεφαλαίου είναι η θεωρητική ανάπτυξη του 

οικονοµετρικού υποδείγµατος και η παρουσίαση της µεθοδολογίας εκτίµησης των 

µεταβλητών, ενώ στο έκτο κεφάλαιο εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της 

οικονοµετρικής επεξεργασίας των εισαγόµενων δεδοµένων. Τέλος, στο έβδοµο 

κεφάλαιο διατυπώνονται τα κύρια συµπεράσµατα της διατριβής και οι προτάσεις για 

τη συνέχιση της ερευνητικής προσπάθειας.    

Συνηµµένα υπάρχουν επίσης τρία παραρτήµατα. Στο παράρτηµα Α παρουσιάζεται 

αυτούσιο το ερωτηµατολόγιο που στάλθηκε στο σύνολο των διευθυντικών στελεχών 
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των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών. Στα παραρτήµατα Β και Γ εµφανίζονται τα 

αποτελέσµατα της οικονοµετρικής επεξεργασίας των αποκρίσεων στα 

ερωτηµατολόγια και των εισαγόµενων οικονοµικών µεταβλητών µε τις εκάστοτε 

εξαρτηµένες µεταβλητές µόχλευσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

 

 

 

1.1  Εισαγωγή 

 

Το πρόβληµα της βελτιστοποίησης της εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι ένα 

από τα κεντρικά προβλήµατα της εταιρικής χρηµατοδότησης και έχει σηµαντικές 

εφαρµογές στην πρακτική λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των 

τρεχουσών αναγκών αλλά και των προγραµµάτων επενδύσεων. Ο υπολογισµός του 

εταιρικού κόστος κεφαλαίου και η επίτευξη της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης 

αποτελεί θέµα µελέτης των ερευνητών από τη δεκαετία του 1950. Πιο κάτω, 

παρουσιάζονται εν συντοµία οι κυριότερες θεωρίες προσδιορισµού κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, ξεκινώντας από την πρωτοπόρα έρευνα των Modigliani και Miller. 

 

 

1.2  Η θεωρία των Modigliani - Miller 

 

Σε καθεστώς τέλειας αγοράς χωρίς φορολόγηση, κόστη συναλλαγής και κίνδυνο 

χρεοκοπίας, η εταιρική αξία είναι ανεξάρτητη της ποσότητας χρέους που 

περιλαµβάνεται στην κεφαλαιακή διάρθρωση (Modigliani και Miller, 1958 και 

Stiglitz, 1973). Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν οι τρέχουσες αξίες να είναι 

διαφορετικές για δύο επιχειρήσεις, οι οποίες υπόσχονται καθαρά λειτουργικά έσοδα 

του ίδιου µεγέθους και της ίδιας ποιότητας. Τα τελευταία ταυτίζονται µε τη θεωρία 
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των καθαρών λειτουργικών εσόδων και εναντιώνονται στην παραδοσιακή θεωρία 

χρηµατοδότησης, η οποία υποστηρίζει ότι τόσο το συνολικό κόστος κεφαλαίου της 

επιχείρησης όσο και η αξία της επιχείρησης δεν είναι ανεξάρτητα από την 

κεφαλαιακή διάρθρωσή της και υπάρχει µία άριστη δοµή, η οποία ελαχιστοποιεί το 

κόστος και συνεπώς µεγιστοποιεί την εταιρική αξία. 

Το γεγονός ότι σε περίπτωση χρεοκοπίας εξοφλούνται  πρώτα οι πιστωτές, κάνει το 

κόστος δανεισµού µικρότερο από το κόστος ιδίου κεφαλαίου. Οποιαδήποτε 

προσπάθεια υποκατάστασης «ακριβού» ιδίου κεφαλαίου µε «φθηνό» χρέος 

αποτυγχάνει να µειώσει το συνολικό κόστος κεφαλαίου, καθώς καθιστά το 

εναποµείναν µετοχικό κεφάλαιο τόσο ακριβό ώστε το συνολικό κόστος κεφαλαίου να 

παραµένει σταθερό. Σε τέτοια περίπτωση, το κόστος κεφαλαίου δεν εξαρτάται από το 

είδος χρηµατοδότησης αλλά από τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

Εντούτοις, η πραγµατικότητα διαφέρει κατά πολύ από τον ιδεατό κόσµο των ΜΜ, 

ιδιαίτερα όταν χαλαρωθούν µερικές από τις αυστηρές αρχικές υποθέσεις. Μετά την 

εισαγωγή των φόρων στο µοντέλο, οι Modigliani και Miller (1963) απέδειξαν ότι η 

αξία της επιχείρησης αυξάνεται γραµµικά µε την ποσότητα του χρέους που 

χρησιµοποιείται. Η αύξηση στην εταιρική αξία είναι η τρέχουσα αξία των φόρων που 

εξοικονοµείται ως αποτέλεσµα της εξοδοποίησης των τόκων. Σε καλά οργανωµένες 

οικονοµίες, τα συµπεράσµατα της ακραίας αυτής προσέγγισης (αντίστοιχα µε εκείνα 

της προσέγγισης των καθαρών εσόδων) δεν είναι δυνατό να ισχύουν. 

 

 

1.3  Η θεωρία της χρεοκοπίας  

 

Σηµαντική είναι η συµβολή των Baxter (1967) και Kim (1978) στην ανάπτυξη της εν 

λόγω θεωρίας προσδιορισµού της άριστης κεφαλαιακής δοµής. Ειδικότερα, η θεωρία 

του κόστους χρεοκοπίας εξετάζει τη συσχέτιση ανάµεσα στην πιθανότητα χρεοκοπίας 

(άµεσο και έµµεσο κόστος χρεοκοπίας) και στο βαθµό µόχλευσης µιας εταιρείας. 

Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας υφίσταται όταν οι λειτουργικές 

ταµειακές ροές της επιχείρησης δεν επαρκούν για την κάλυψη των τρεχουσών 

υποχρεώσεων και συνεπώς η επιχείρηση καλείται να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις 

προκειµένου να µην καταλήξει στην πτώχευση. 

∆ιαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις σε κλάδους µε υψηλό κίνδυνο έχουν την τάση να 

διατηρούν χαµηλό βαθµό µόχλευσης ή ότι η ανοχή µιας εταιρείας σε συγκεκριµένους 
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βαθµούς χρέους εξαρτάται από τη διακύµανση των καθαρών λειτουργικών εσόδων.  

Επιπλέον, η σηµαντικότητα της θεωρίας προκύπτει από το γεγονός ότι εταιρείες που 

έχουν πτωχεύσει διατηρούσαν τα τελευταία χρόνια υψηλά επίπεδα µόχλευσης και 

ολοένα αυξανόµενα πλησιάζοντας προς το έτος της κήρυξης της πτώχευσης.  

Ωστόσο, οι Haugen και Senbet (1978, 1988) διατύπωσαν µία εναλλακτική θέση, όπου 

όταν όλοι οι οικονοµικοί φορείς συµπεριφέρονται ορθολογικά, το κόστος πτώχευσης 

µπορεί να αποφευχθεί µέσα από την αναδιάρθρωση της επιχείρησης, η οποία θα  

προκύψει από τη ρευστοποίηση των εταιρικών µετοχών και την αποπληρωµή των 

εκκρεµούντων χρεών. 

 

 

1.4  Η θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης 

 

Η έρευνα των Jensen και Meckling (1976) συγκαταλέγεται στις βασικότερες θεωρίες 

σχετικά µε το υφιστάµενο κόστος αντιπροσώπευσης σε µία εταιρεία και ειδικότερα 

ανάµεσα στα διευθυντικά στελέχη και στους µετόχους της επιχείρησης. Η ακριβής 

µετοχική σύνθεση της εταιρείας φέρεται να επηρεάζει την κεφαλαιακή δοµή, µε 

σύνηθες φαινόµενο να παρατηρείται υψηλή µόχλευση σε εταιρείες µε υψηλή 

εσωτερική ιδιοκτησία (υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης µετοχών από έναν 

περιορισµένο αριθµό µετόχων). 

Σηµαντική παραδοχή αποτελεί ότι και οι δύο παραπάνω πλευρές επιθυµούν να 

µεγιστοποιήσουν την ευηµερία τους µέσα από διαφορετική κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Ειδικότερα, τα στελέχη επιλέγουν χρηµατοδότηση επενδύσεων υψηλού κινδύνου 

προκειµένου να αυξήσουν την κερδοφορία της εταιρείας, κάτι που πιθανόν θα 

οδηγήσει και σε χρηµατική επιβράβευσή τους. Είναι γνωστό ότι τα στελέχη συχνά 

κατηγορούνται ότι προτιµούν το µέγεθος από την αποδοτικότητα, κυρίως επειδή η 

αµοιβή τους συνδέεται µε το πρώτο. Από την άλλη µεριά, οι µέτοχοι επιθυµούν πιο 

σίγουρα επενδυτικά προγράµµατα, καθώς οποιαδήποτε λάθος απόφαση µπορεί να 

οδηγήσει σε χρεοκοπία ή εξαγορά από τρίτη εταιρεία. Το άριστο σηµείο κεφαλαιακής 

διάρθρωσης αποτελεί ο συνδυασµός εκείνος χρέους και µετοχικού κεφαλαίου που 

ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος αντιπροσώπευσης. 
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1.5  Η θεωρία της αντιστάθµισης 

 

Κεντρικό ερώτηµα στην επιχειρηµατική χρηµατοδότηση είναι γιατί οι επιχειρήσεις 

διατηρούν χαµηλά επίπεδα µόχλευσης ενώ γνωρίζουν τα φορολογικά οφέλη του 

χρέους. Η εν λόγω θεωρία προσδιορίζει και πάλι την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση 

βάσει  των επιχειρηµατικών φόρων και του κόστους χρεοκοπίας, µε το άριστο σηµείο 

κεφαλαιακής διάρθρωσης να υφίσταται όταν ο δείκτης χρέους µεγιστοποιεί την αξία 

της µοχλευµένης εταιρείας και αποτελεί ταυτόχρονα άριστη διάρθρωση και για άλλα 

εταιρικά χαρακτηριστικά. Ουσιαστικά, αποτελεί ενδιάµεση θεωρία στο µοντέλο των 

Modigliani και Miller (1963) για κεφαλαιακή δοµή αποκλειστικά από ξένα κεφάλαια 

και στη θεωρία του κόστους χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας. Σηµειώνεται δε, ότι η 

εν λόγω θεωρία υποστηρίζει ότι τα ίδια κεφάλαια από την έκδοση νέων µετοχών είναι 

ταυτόσηµα µε αυτά από την παρακράτηση των κερδών. 

Η κάθε εταιρεία πρέπει να χρησιµοποιεί το δανεισµό έως το σηµείο εκείνο όπου το 

οριακό όφελος του επιπλέον δανεισµού αντισταθµίζεται από τον αυξηµένο κίνδυνο. 

Με τον όρο κίνδυνο εννοούµε την πιθανή χρεοκοπία, την αναδιοργάνωση της 

εταιρείας και το κόστος αντιπροσώπευσης. Με άλλα λόγια, το βέλτιστο σηµείο 

λαµβάνει χώρα όταν τα οφέλη από την εκπιπτοσιµότητα των τόκων (φορολογικό 

όφελος) αντισταθµίζονται από το αναµενόµενο κόστος χρεοκοπίας. Σε αντίθεση όµως 

µε τη θεωρία και τα αδιαµφισβήτητα οφέλη από τη µείωση της φορολογικής 

επιβάρυνσης, παρατηρείται συχνά ότι επιχειρήσεις µε αυξηµένη κερδοφορία δε 

χρησιµοποιούν δανεισµό. 

 

 

1.6  Η θεωρία της ασύµµετρης πληροφόρησης 

 

Η ανάλυση των Modigliani και Miller βασίζεται µεταξύ άλλων στην υπόθεση ότι το 

επενδυτικό κοινό διαθέτει οµοιογενείς προσδοκίες και την ίδια πληροφόρηση µε τη 

διοίκησης της εταιρείας, κάτι που στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Η εν λόγω θεωρία 

αναπτύχθηκε από τους Jensen (1986) και Harris και Raviv (1990) βασιζόµενη στο 

γεγονός ότι οι επενδυτές και συνεπώς οι µέτοχοι µιας εταιρείας δεν έχουν την 

κατάλληλη πληροφόρηση για τις ενέργειες των διευθυντικών στελεχών. Αυτό 

ονοµάζεται ασύµµετρη πληροφόρηση και έχει αξιόλογες επιδράσεις στη διαµόρφωση 

της άριστης κεφαλαιακής δοµής. Συνεπώς, οι πράξεις των τελευταίων πρέπει κατά 
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κάποιο τρόπο να «πειθαρχηθούν», ενώ ο άριστος βαθµός µόχλευσης προκύπτει όταν 

το πιθανό κόστος πτώχευσης εξισώνεται µε τα οφέλη από τον πληροφοριακό ρόλο 

του χρέους. 

 

 

1.7  Η θεωρία της σηµατοδότησης 

 

Η θεωρία της σηµατοδότησης (κατά πολλούς ερευνητές µέρος της θεωρίας της 

ασύµµετρης πληροφόρησης) προϋποθέτει ότι η διοίκηση της επιχείρησης γνωρίζει 

περισσότερα για τις µελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της επιχείρησης από το 

επενδυτικό κοινό, ήτοι υιοθετεί την ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης. Το 

επενδυτικό κοινό λαµβάνει συνεχώς µηνύµατα - σινιάλα από τη διοίκηση για την αξία 

της επιχείρησης, τα οποία ωστόσο είναι πιθανό να είναι σκοπίµως παραπλανητικά. Τα 

µηνύµατα αυτά πηγάζουν µέσα από τα µερίσµατα, τη µόχλευση, την επαναγορά 

µετοχών, την ανακοίνωση εξαγοράς, τη δηµιουργία µίας ανεξάρτητης εταιρείας κ.α. 

Αγνοώντας τον κίνδυνο χρεοκοπίας και τα φορολογικά οφέλη µέσω του χρέους, 

τονίζονται τα πλεονεκτήµατα του χρέους µέσα από το γεγονός ότι πρώτον, η 

χρησιµοποίησή του αποτελεί καλή είδηση στην αγορά για την προοπτική της 

εταιρείας (και ως προς την τρέχουσα πιστοληπτική της ικανότητα), δεύτερον, στις 

αναµενόµενα κερδοφόρες επενδύσεις οι φορείς της εταιρείας δεν επιθυµούν την 

έκδοση νέου µετοχικού κεφαλαίου και εποµένως να µοιρασθούν τα µελλοντικά 

οφέλη της επένδυσης και τρίτον, η αύξηση του χρέους τονώνει το αίσθηµα των 

διευθυντικών στελεχών για αύξηση της κερδοφορίας και αποφυγή του κινδύνου 

χρεοκοπίας. Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση έκδοσης νέου µετοχικού κεφαλαίου 

συνηθίζεται να ακολουθείται από µείωση της µετοχικής αξίας και συνεπώς να 

ισοδυναµεί µε κακή είδηση στην αγορά. 

 

 

1.8  Η χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 

 

Η θεωρία της ιεράρχησης διαµορφώθηκε αρχικά από τον Donaldson (1961) και 

έπειτα αναπτύχθηκε από τους Myers και Majluf (1984). Βασίζεται στην ύπαρξη 

ασύµµετρης πληροφόρησης ανάµεσα στην εταιρεία και στους επενδυτές, γεγονός που 

επιβεβαιώνεται από την καθοδική τάση στην τιµή της µετοχής µετά από κάθε 
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ανακοίνωση έκδοσης νέου µετοχικού κεφαλαίου. Αναλυτικά, οι εταιρείες δείχνουν 

σαφή προτίµηση για εσωτερική έναντι της εξωτερικής χρηµατοδότησης και 

συγκεκριµένα αρχικά επιλέγουν χρηµατοδότηση µέσω αδιανέµητων κερδών, έπειτα 

µέσω χρέους (σε πρώτη φάση κλασσικό τραπεζικό δανεισµό και έπειτα µετατρέψιµες 

οµολογίες) και, τέλος, µε έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. Η έκδοση χρέους θεωρείται 

προτιµητέα από το µετοχικό κεφάλαιο, καθώς περιέχει χαµηλότερο κόστος 

πληροφόρησης και παραχωρεί περισσότερη ενηµέρωση για την επιχείρηση στην 

αγορά.  

Ακόµη, υπογραµµίζονται τα φορολογικά πλεονεκτήµατα του χρέους µέσα από την 

εκπιπτοσιµότητα των τόκων, αλλά και το γεγονός ότι η έκδοση νέου µετοχικού 

κεφαλαίου συνεπάγεται µε πιθανή εξασθένιση της κυριαρχίας των υφιστάµενων 

µετόχων και παράλληλη αξίωση στα εταιρικά κέρδη από τους νέους µετόχους. Tα 

διανεµόµενα µερίσµατα δεν πρέπει ποτέ να µειώνονται, οπότε κάθε πιθανή µείωση 

κερδών επιβάλλεται να αντισταθµιστεί µε αύξηση του χρέους και αντίστροφα. Πάντα 

προτιµάται η αύξηση του δανεισµού από την έκδοση νέων µετοχών και σε περίπτωση 

υψηλής κερδοφορίας επιδιώκεται η µείωση του χρέους από την επαναγορά µετοχικού 

κεφαλαίου. Τέλος, η θεωρία αυτή εξηγεί γιατί οι κερδοφόρες εταιρείες δεν επιλέγουν 

ως τρόπο χρηµατοδότησης το δανεισµό, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει τον άριστο 

εταιρικό βαθµό µόχλευσης. 

 

    

1.9  Η θεωρία του κόστους συναλλαγών 

 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη θεωρία, ο προσδιορισµός της κεφαλαιακής δοµής 

εξαρτάται από τον κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας και ειδικότερα από το βαθµό 

παγιοποίησής της. Η επιλογή χρησιµοποίησης ξένων ή ιδίων κεφαλαίων επηρεάζεται 

από την ιδιαιτερότητα των παγίων που θα χρηµατοδοτηθούν και ειδικότερα, τα πάγια 

που αναδιαµορφώνονται εύκολα πρέπει να χρηµατοδοτούνται µε χρέος, ενώ τα πάγια 

µε υψηλή ιδιαιτερότητα µε ίδια κεφάλαια (Williamson, 1988). 
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1.10  Άλλες θεωρίες προσδιορισµού της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

Το τελευταίο µέρος καταπιάνεται µε διάφορες θεωρίες προσδιορισµού της άριστης 

κεφαλαιακής διάρθρωσης εισάγοντας µια ποικιλία παραγόντων που καθορίζουν την 

επιλογή χρηµατοδότησης, όπως η υποθηκευµένη αξία των περιουσιακών στοιχείων - 

εξασφαλίσεις, οι δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας, η µοναδικότητα της εταιρείας 

στην αγορά, η ταξινόµησή της στον κλάδο, το µέγεθος της εταιρείας και η 

κερδοφορίας της, η µεταβλητότητα των κερδών, η ηλικία της εταιρείας, το µερίδιο 

αγοράς, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η µερισµατική πολιτική κ.α. 

Σηµαντικές θεµατολογίες που αναλύονται είναι ο τρόπος µέτρησης της µόχλευσης, 

αλλά και η επιλογή ανάµεσα στην υιοθέτηση της τρέχουσας ή της λογιστικής αξίας. 

Σε κάθε περίπτωση εξετάζεται η επιλογή του τρόπου χρηµατοδότησης και 

πραγµατοποιείται σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στο βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο 

δανεισµό, καθώς πηγάζουν διαφορετικά κόστη από τον καθένα χωριστά. Τέλος, 

διεξάγονται εµπειρικές έρευνες πάνω στους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις χρηµατοδότησης σε κλάδους και εταιρείες µε ιδιαιτερότητες αλλά και 

οικονοµετρικές µελέτες για το ποια θεωρία ακολουθούν οι εταιρείες σε διάφορες 

χώρες µε διαφορετικές δοµές και φορολογικά συστήµατα. Ταυτόχρονα, σε αυτή την 

ενότητα εντάσσονται µελέτες - έρευνες οι οποίες δεν ανήκουν αυτούσιες σε µία 

θεµατολογία αλλά καταπιάνονται ταυτόχρονα µε περισσότερες από µία 

χρηµατοδοτικές θεωρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

 

 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο είχαµε την ευκαιρία να εξηγήσουµε συνοπτικά τις 

βασικότερες θεωρίες προσδιορισµού της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης. Στο 

παρόν πραγµατοποιείται µία ανασκόπηση των πολλών εµπειρικών µελετών ανά 

θεωρία προσδιορισµού, επισηµαίνοντας και αξιολογώντας τόσο τις ίδιες τις θεωρίες 

όσο και τα αποτελέσµατά τους. Επιπλέον, στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου 

συµπεριλαµβάνονται µελέτες που δεν ανήκουν αυτούσιες σε κάποια συγκεκριµένη 

θεωρία, αλλά εισάγουν µεταβλητές που επηρεάζουν µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο 

την επιλογή της εταιρικής χρηµατοδότησης. 

 

 

2.2  Κόστος κεφαλαίου και το υπόδειγµα αποτίµησης των κεφαλαιακών 

στοιχείων 

 

� Ο Clements (1999) αναφέρει ότι η εµφάνιση του υποδείγµατος αποτίµησης των 

κεφαλαιακών στοιχείων (Capital Asset Pricing Model - CAPM) στο προσκήνιο, 

θεωρήθηκε ως η λύση στο πρόβληµα της αντιστάθµισης ανάµεσα στο όφελος και στο 

κόστος του χρέους. Η µέθοδος αυτή αποτέλεσε έναν καινούριο τρόπο υπολογισµού 

του κόστους κεφαλαίου, βασιζόµενη στην παραδοχή ότι οι επενδυτές απαιτούν ένα 



9 

 

υψηλότερο επιτόκιο απόδοσης προκειµένου να αποζηµιωθούν για έναν υψηλότερο 

αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Ο κίνδυνος αυτός µετριέται από τη µεταβλητότητα αυτών 

των αποδόσεων. Ειδικότερα, υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: 

 

)(

),(

])([

m

mi
i

efmfe

rVar

rRCov

rrErr

=

=−⋅+=

β

κβ

 

 

όπου re = απαιτούµενη απόδοση από τους επενδυτές 

 κe = κόστος κοινού µετοχικού κεφαλαίου 

 rf = ελεύθερο κινδύνου επιτόκιο 

 β = συντελεστής β ή βαθµός κινδύνου των µετοχών της εταιρείας σε σχέση µε  

 το βαθµό κινδύνου του πλήρως διαµορφωµένου χαρτοφυλακίου των 

  µετοχών της αγοράς 

 [Ε(rm) - rf] = αναµενόµενο ασφάλιστρο απόδοσης έναντι κινδύνου αγοράς 

 

Από την άλλη µεριά ο σταθµικός µέσος του κόστους κεφαλαίου (Weighted Average 

Cost of Capital - WACC) χρησιµοποιείται ως προεξοφλητικό επιτόκιο για τον 

υπολογισµό της παρούσας αξίας ή ως σηµείο αναφοράς για τη µέθοδο του 

εσωτερικού ποσοστού αποδόσεως (Internal Rate of Return - IRR). Ακόµη, σχετίζεται 

µε την παραδοσιακή θεωρία περί κεφαλαιακής δοµής, καθώς υπάρχει µία άριστη 

κεφαλαιακή δοµή στο σηµείο όπου το σταθµικό µέσο κόστος κεφαλαίου 

ελαχιστοποιείται. Υπολογίζεται από τον πιο κάτω τύπο και προϋποθέτει τον 

υπολογισµό του κόστους των επιµέρους πηγών χρηµατοδότησης από τις οποίες η 

επιχείρηση δύναται να αντλήσει κεφάλαια: 

 

DE

D
r

DE

E
rWACC de

+
+

+
=  

 

όπου re = κόστος κοινού µετοχικού κεφαλαίου 

 rd = κόστος χρέους  

 Ε = ύψος µετοχικού κεφαλαίου 

 D = ύψος χρέους 
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Ο Louis Lowenstein παρατήρησε το 1991, ότι οι περισσότερες από τις µισές 

αµερικάνικες εταιρείες χρησιµοποιούσαν την τεχνική της CAPM για τις εξής 

δραστηριότητες: 

α) Αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων: Η αξιολόγηση των επενδύσεων µέσα από τις 

τεχνικές της καθαρής παρούσας αξίας (NPV) και της µεθόδου του εσωτερικού 

ποσοστού αποδόσεως (IRR), χρησιµοποιούν την τεχνική της CAPM µέσα από τη 

µέτρηση του κόστους του κοινού µετοχικού κεφαλαίου. Εντούτοις, οι ερευνητές 

θεωρούν ότι υπάρχουν σαφή προβλήµατα για τον υπολογισµό του ελεύθερο κινδύνου 

επιτοκίου, του αναµενόµενου ασφάλιστρου απόδοσης έναντι κινδύνου αγοράς, αλλά 

και του ίδιου του συντελεστή β. Οι δυσχέρειες αυτές περιορίζουν την ερµηνευτική 

ικανότητα του µοντέλου και το θέτουν αντιµέτωπο µε άλλες µεθόδους υπολογισµού 

µέσα από τα διανεµόµενα µερίσµατα και τα κέρδη (µοντέλο Gordon). 

β) Προσδιορισµός της εταιρικής αξίας: Ο υπολογισµός της αξίας µιας εταιρείας 

βασίζεται στη µέθοδο της παρούσας αξίας ή διαφορετικά στην προεξόφληση 

χρηµατικών ροών όπως τα µερίσµατα και οι ταµειακές ροές προς το καταβεβληµένο 

κεφάλαιο ή γενικότερα προς την εταιρεία. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις πρέπει να 

µετρηθεί το κόστος του κοινού µετοχικού κεφαλαίου, ενώ στην τρίτη το WACC. Για 

τις παραπάνω µετρήσεις, οι ερευνητές παραµένουν σκεπτικοί ως προς τον 

υπολογισµό των αναµενόµενων χρηµατικών ροών. 

γ) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις: Παροµοίως, η αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου µε 

τη µέθοδο του leasing απαιτεί τον υπολογισµό των χρηµατικών εισροών που θα 

προκύψουν από τη συγκεκριµένη επένδυση. 

δ) Εταιρική χρηµατοδότηση: Το γενικότερο πρόβληµα της εταιρικής χρηµατοδότησης 

περιλαµβάνει αποφάσεις που σχετίζονται µε τον υπολογισµό του κόστους κεφαλαίου 

όπως ο δανεισµός, η µερισµατική πολιτική, η αύξηση του κοινού µετοχικού 

κεφαλαίου, η χρησιµοποίηση υβριδικών αξιών και κυρίως η επαναγορά µετοχών από 

την ίδια την εταιρεία. Στην τελική, η ιδέα του µοχλευµένου β υποδηλώνει την 

πιθανότητα υπολογισµού της αύξησης του κόστους του µετοχικού κεφαλαίου καθώς 

αυξάνεται και ο δανεισµός. Τα αποτελέσµατα όµως της µεθόδου CAPM οδηγούν σε 

επίπεδα χρέους κατά πολύ µεγαλύτερα από τα εκτιµώµενα ως άριστα. Από την άλλη, 

η επιλογή της κατάλληλης µερισµατικής πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα γρίφο, 

ενώ η έκδοση µετοχικού κεφαλαίου έχει να κάνει µε το κατά πόσο η µετοχική τιµή 

θεωρείται από την εταιρεία υπερτιµηµένη ή υποτιµηµένη. Τέλος, η επαναγορά µέρους 

των µετοχών της εταιρείας πρέπει να λαµβάνεται και ως επενδυτική κίνηση, εφόσον η 
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διοίκηση κρίνει την τιµή της µετοχής χαµηλή και την αγορά των εν λόγω µετοχών 

συµφέρουσα. 

 

 

2.3  Η έρευνα των Modigliani - Miller 

 

� Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στους Modigliani - Miller (MM), καθώς ήταν οι 

πρώτοι που ανέπτυξαν σηµαντικά υποδείγµατα για την κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Αρχικά, λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει µόνο επιχειρηµατική ιδιοκτησία, ότι οι 

επιχειρήσεις χρηµατοδοτούνται µόνο µε την έκδοση µετοχών και ότι οι µετοχές 

κατηγοριοποιούνται σε τάξεις ανάλογα µε τις αποδόσεις τους αλλά και εµπορεύονται 

σε τέλεια αγορά, διατύπωσαν ότι η αναµενόµενη απόδοση της µετοχής ( jx ) ισούται 

µε το γινόµενο της τιµής της µετοχής ( jp ) µε µια σταθερά ( kρ ) για τις εταιρείες της 

τάξης (οµάδας) κινδύνου k: 

kjj px ρ⋅=  

 

Εισάγοντας πλέον στο µοντέλο τα οµόλογα και θεωρώντας ότι παροµοίως 

διαπραγµατεύονται σε τέλεια αγορά, κατέληξαν ότι οι αλλαγές στην κεφαλαιακή 

διάρθρωση δεν αλλάζουν την αξία της επιχείρησης, γιατί ένα φθηνό οµολογιακό 

δάνειο αντισταθµίζεται πλήρως από το αυξανόµενο κόστος των κοινών µετοχών: 

 

kjjjj XDSV ρ/=+≡    για κάθε επιχείρηση j της τάξης k 

 

όπου Vj = αγοραία ή τρέχουσα αξία της εταιρείας 

 Sj = τρέχουσα αξία του κοινού µετοχικού κεφαλαίου  

 Dj = τρέχουσα αξία του χρέους  

 jX = αναµενόµενη απόδοση κεφαλαίων 

 

Για να το αποδείξουν, εισάγουν την έννοια του αρµπιτράζ και καταλήγουν ότι το 

µέσο κόστος κεφαλαίου δεν επηρεάζεται από τις αποφάσεις που σχετίζονται µε την 

κεφαλαιακή δοµή. Σε δεύτερη φάση και εισάγοντας την έννοια του κίνδυνου 

(πτώχευση), καταλήγουν ότι η αναµενόµενη απόδοση µιας µετοχής ( jx ) - αξία 

επιχείρησης - εξαρτάται από το δείκτη χρέους, δηλαδή: 
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όπου r = βαθµός κεφαλαιοποίησης σίγουρων ροών 

 

Το υπόδειγµα των ΜΜ υστερούσε καθώς δε λάµβανε υπόψη την επιχειρηµατική 

φορολογία, την ύπαρξη πληθώρας οµολόγων µε διαφορετικό κόστος και τέλος την 

ύπαρξη ατελούς ανταγωνισµού. Η θετική σχέση ανάµεσα στο χρέος και την εταιρική 

αξία (προστίθεται πλέον ένα πριµ κινδύνου για την αντιστάθµιση του 

χρηµατοοικονοµικού κινδύνου) παύει να υφίσταται στο σηµείο εκείνο όπου η 

αυξηµένη µόχλευση συνεπάγεται πλέον µε µεγαλύτερο κίνδυνο πτώχευσης και µε 

απώλεια φορολογικών απαλλαγών. Συνεπώς, έχουµε όλο και χαµηλότερη αποτίµηση 

της αξίας της επιχείρησης. 

 

� Σηµαντική στάθηκε η κριτική του Ross (1988) στα συµπεράσµατα των 

Modigliani και Miller  (1958, 1963), εστιάζοντας κυρίως στα πεδία του αρµπιτράζ και 

της εταιρικής φορολόγησης. Αναφορικά µε το αρµπιτράζ, ο Ross καταλήγει ότι 

εφόσον η αλλαγή στην κεφαλαιοποίηση της εταιρείας δε διαφοροποιεί την 

τιµολόγηση των ριψοκίνδυνων ταµειακών ροών σε ολόκληρη την οικονοµία, τότε η 

αλλαγή της εταιρικής κεφαλαιοποίησης δεν αλλάζει και την αξία της. Όταν µία 

εταιρεία αυξάνει το δείκτη χρέους, η αξία της δε διαφοροποιείται, καθώς οι τύποι των 

επικίνδυνων ταµειακών ροών που τροφοδοτούνται στην κεφαλαιακή αγορά µπορούν 

να αντιγραφούν αλλού στην οικονοµία χωρίς κανένα κόστος. Εποµένως, δύναται η 

αντικατάσταση των δύο πανοµοιότυπων εταιρειών στο υπόδειγµα αρµπιτράζ των 

ΜΜ, µε δύο εταιρείες της ίδιας αξίας αλλά µε τελείως ασυσχέτιστες ταµειακές ροές. 

Επιπλέον, τονίζεται ότι δύο ταµειακές ροές δε χρειάζεται να είναι τέλεια 

συσχετισµένες για να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια τάξη κινδύνου (k). Αντίθετα, 

αν τα διαρθρωτικά και χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά δύο εταιρειών είναι 

τέτοια, ώστε οι εταιρείες να ανταποκρίνονται παροµοίως σε εξωγενείς δονήσεις, τότε 

µπορούν να συµπεριλαµβάνονται στην ίδια κατηγορία κινδύνου. 

Η εταιρική φορολόγηση αποτελεί το σηµείο που η πραγµατικότητα ακουµπάει τη 

θεωρία. Σαφέστατα, η φορολόγηση δίνει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στο χρέος 

έναντι του µετοχικού κεφαλαίου, θεωρώντας δε τα κόστη χρεοκοπίας µηδαµινά 

µπροστά στα φορολογικά οφέλη του χρέους. Λαµβάνοντας υπόψη τις συχνές αλλαγές 

στο φορολογικό κώδικα, ο Ross τονίζει ότι τα φορολογικά οφέλη από τα µερίσµατα 
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είναι κατά πολύ µικρότερα από τα οφέλη της επιχειρηµατικής φορολόγησης. Παρόλα 

αυτά, σε έναν κόσµο µε άριστη πληροφόρηση και µε συνεχή βελτίωση του 

φορολογικού κώδικα, οι κυβερνήσεις προσπαθούν να µειώσουν όλες εκείνες τις 

ατέλειες που συντελούν στην αποφυγή φορολόγησης από τις εταιρείες. Το παραπάνω 

οδηγεί σε µείωση της σηµαντικότητας της εκπιπτοσιµότητας των τόκων στη θεωρία 

της κεφαλαιακής διάρθρωσης.      

Τέλος, οι Davis και Sihler (1998) σηµειώνουν ότι η ταύτιση της θεωρίας των Miller 

και Modigliani µε τα εµπειρικά αποτελέσµατά τους προέρχεται από τις αυστηρές 

περιοριστικές υποθέσεις, οι οποίες αποκλίνουν κατά πολύ από την πραγµατικότητα. 

Αντίστοιχα, η εισαγωγή των φόρων στο µοντέλο οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να χρησιµοποιούν αποκλειστικά ξένα κεφάλαια, µία παραδοχή 

που κρίθηκε αυστηρά από τον επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό κόσµο. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα σηµαντικότερα σηµεία από τις 

υφιστάµενες εµπειρικές µελέτες αναφορικά µε τις προτάσεις των Modigliani και 

Miller (1958, 1963): 

 

Πίνακας 2.1  Εµπειρικές µελέτες αναφορικά µε τη θεωρία των Modigliani και Miller 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 
 

The cost of capital, 

corporation finance 

and the theory of 

investment 
 

Franco 

Modigliani 

and 

Merton H. 

Miller 

1958 Πρώτη προσπάθεια 

προσδιορισµού της 

άριστης 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

∆ύο προτάσεις: 

Ι) Η αξία της επιχείρησης είναι ανεξάρτητη από την 

κεφαλαιακή διάρθρωσή της 

ΙΙ) Εισάγοντας τις έννοιες του κινδύνου και της 

φορολόγησης, καταλήγουν ότι η αξία της εταιρείας 

εξαρτάται από το δείκτη χρέους 

 

Corporate income 

taxes and cost of 

capital: A correction 
 

1963 

Comment on the 

Modigliani - Miller 

propositions 

Stephen A. 

Ross 
1988 

Σχολιασµός των 

προτάσεων ΜΜ σε 

θέµατα αρµπιτράζ 

και φορολόγησης 

 

Ο Ross εστιάζει τη µελέτη του, πρώτον στα θέµατα 

αρµπιτράζ καταλήγοντας ότι η αξία της εταιρείας δε 

διαφοροποιείται µε την αύξηση του χρέους και 

δεύτερον, επισηµαίνει ότι οι συνεχείς αλλαγές του 

κώδικα φορολόγησης µειώνουν την αξία της 

εκπιπτοσιµότητας των τόκων   
 

 

 

2.4 Μελέτες γύρω από τη θεωρία της χρεοκοπίας 

 

� Μέσα από τη µελέτη του, ο Baxter (1967) εξηγεί πως το υπερβολικό χρέος 

αυξάνει το κόστος κεφαλαίου µιας εταιρείας. Χρησιµοποιώντας ένα παράδειγµα 
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αρµπιτράζ, σηµειώνει ότι εταιρείες µε διαφορετικές ροές κερδών µπορούν να 

οδηγηθούν στη χρεοκοπία όταν χρησιµοποιούν υπερβολικά το χρέος. 

Σε περίπτωση χρεοκοπίας υπάρχουν δύο πιθανές καταλήξεις, πρώτον οι πιστωτές να 

ανακτήσουν τον έλεγχο της εταιρείας χωρίς να διακοπεί η κανονική λειτουργία της 

και δεύτερον, τα κόστη της χρεοκοπίας να επηρεάσουν αρνητικά τις πωλήσεις και την 

κερδοφορία. Επειδή η δεύτερη κατάληξη είναι η πιο πιθανή, θεωρείται ότι το κόστος 

κεφαλαίου και εποµένως η συνολική αξία της επιχείρησης σχετίζονται µε το δείκτη 

χρέους. 

Συχνός λόγος χρεοκοπίας αποτελεί η αδυναµία των εταιρειών να ανταποκριθούν στην 

τήρηση του δοσολογίου δανεισµού. Η χρεοκοπία ή αναδιοργάνωση µιας εταιρείας 

συνοδεύεται από σηµαντικά κόστη (διαχειριστικά, νοµικά, φορολογικά κ.α.), αλλά 

και ταυτόχρονη απώλεια χρόνου από τις αντιδικίες. Τα κόστη αυτά είναι κάθε άλλο 

παρά ασήµαντα και σύµφωνα µε τον Burtchett (1934), η διαχείριση της περιουσίας 

µιας υπό χρεοκοπία εταιρείας αποτελεί ιδιαίτερα ακριβή υπηρεσία. Επιπλέον, η 

εταιρεία µπορεί να δυσκολευτεί ιδιαίτερα να συνάψει νέες εµπορικές συµφωνίες, 

λόγω της αναµενόµενης δυσπιστίας της αγοράς ως προς τη φερεγγυότητά της, αλλά 

και από τη συνολική αρνητική διαφήµιση που πραγµατοποιείται. Στην ίδια 

κατεύθυνση είναι και οι τράπεζες, όπου µε τη σειρά τους θα διστάσουν να 

επαναχρηµατοδοτήσουν αυτές τις εταιρείες. 

Από τα παραπάνω, παρατηρούµε ότι η χρεοκοπία συνδέεται µε κόστη που µειώνουν 

τα καθαρά λειτουργικά έσοδα. Υπερβολικός δανεισµός που µπορεί να προκαλέσει 

χρεοκοπία, ενδέχεται να αυξήσει το κόστος κεφαλαίου µιας εταιρείας. Το ενδεχόµενο 

της χρεοκοπίας δε συνδέεται γραµµικά µε το ύψος του χρέους. Όταν ο βαθµός 

µόχλευσης είναι χαµηλός, µία πιθανή αύξηση του χρέους είναι δύσκολο να οδηγήσει 

σε χρεοκοπία. Ο κίνδυνος της χρεοκοπίας αυξάνεται όλο και περισσότερο καθώς ο 

δείκτης χρέους ανέρχεται. Με άλλα λόγια, το επιτόκιο του χρέους θα ανέρχεται όλο 

και πιο απότοµα, µε κάθε αύξηση του χρέους, καθώς η κεφαλαιακή διάρθρωση θα 

γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη.  

Εν κατακλείδι, η ανοχή της εταιρείας σε συγκεκριµένους βαθµούς χρέους εξαρτάται 

από τη διακύµανση των καθαρών λειτουργικών εσόδων. Εταιρείες µε σταθερά έσοδα 

στηρίζονται σε σηµαντικό βαθµό στο χρέος συγκριτικά µε εταιρείες που έχουν 

µεταβαλλόµενα έσοδα. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη επιχειρηµατικής φορολόγησης 

συνδυάζει το χρέος µε χαµηλότερα επίπεδα κόστους κεφαλαίου. Όταν η εξάρτηση 
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στο χρέος είναι περιορισµένη, τα φορολογικά οφέλη του χρέους κυριαρχούν, αλλά 

καθώς αυξάνεται το χρέος κυριαρχεί ο κίνδυνος της χρεοκοπίας.   

 

� H µελέτη του Altman (1984), σε αντίθεση µε τη µέχρι τότε βιβλιογραφία, 

καταπιάνεται µε το άµεσο και έµµεσο κόστος χρεοκοπίας. Το θέµα αυτό 

συγκαταλέγεται ανάµεσα στα σηµαντικότερα άλυτα θέµατα της χρηµατοοικονοµικής 

θεωρίας. Αρχικά µετριέται η παρούσα αξία του αναµενόµενου κόστους χρεοκοπίας 

και συγκρίνεται µε την παρούσα αξία του αναµενόµενου φορολογικού οφέλους από 

την εκπιπτοσιµότητα των τόκων, προκειµένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται άριστο 

σηµείο εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης. Εφόσον το κόστος χρεοκοπίας είναι 

συγκριτικά σηµαντικότερο, τότε σηµαίνει ότι η εκάστοτε εταιρεία δεν έχει βρει το 

άριστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης και οφείλει να αναπροσαρµόσει τη 

µόχλευσή της. Σε κάθε περίπτωση, η µελέτη θεωρεί ότι οι εταιρείες αναγνωρίζουν 

την πιθανότητα χρεοκοπίας ως καίριο στοιχείο στη λήψη των χρηµατοοικονοµικών 

αποφάσεών τους. Με τον όρο κόστος χρεοκοπίας νοείται: 

α) Το άµεσο κόστος χρεοκοπίας, που αποτελείται από τα νοµικά, λογιστικά και 

διαχειριστικά κόστη, 

β) Το έµµεσο κόστος χρεοκοπίας, που περιλαµβάνει τα διαφυγόντα κέρδη στο 

ενδεχόµενο πτώχευσης και δεν έχει µετρηθεί σε κάποια άλλη έρευνα. Το κόστος αυτό 

είναι δύσκολα µετρήσιµο και συνεχίζει να υφίσταται και µετά την κήρυξη πτώχευσης, 

ενώ η εταιρεία προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί και να ξαναγίνει υγιής. Το παραπάνω 

εξηγείται από το γεγονός ότι η αγορά είναι πλέον διστακτική και δύσπιστη απέναντι 

στη συγκεκριµένη εταιρεία, και τέλος, 

γ) Την πιθανότητα χρεοκοπίας για τις υπόλοιπες συναλλασσόµενες εταιρείες του 

κλάδου. 

Από τη θεωρία των Modigliani και Miller (1958, 1963) ακόµη, το κόστος χρεοκοπίας 

είχε εντοπιστεί ως σηµαντικός παράγοντας στην εταιρική χρηµατοδότηση. Το άµεσο 

αυτό κόστος αφαιρείται από την καθαρή περιουσιακή αξία της εταιρείας στο 

ενδεχόµενο ρευστοποίησης και εφόσον είναι σηµαντικό, µπορεί να οδηγήσει σε 

κήρυξη πτώχευσης. Από την άλλη µεριά, όλοι οι ερευνητές κατανοούν τα οφέλη του 

χρέους, όµως τονίζουν ότι σε καµία περίπτωση δεν είναι τόσο σηµαντικά όσο αυτά 

παρουσιάζονται από τη θεωρία των ΜΜ.  

Η έρευνα του Warner (1977) περιλαµβάνει 11 κατασκευαστές σιδηροδροµικών 

γραµµών και εντοπίζει ότι το άµεσο κόστος χρεοκοπίας ανέρχεται κατά µέσο όρο στο 
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1% της τρέχουσας αξίας της εταιρείας επτά χρόνια πριν τη χρεοκοπία και στο 5,3% 

της αξίας της λίγο πριν την κήρυξη. Ακόµη, σηµειώνει ότι τα παραπάνω κόστη είναι 

χαµηλά και σε καµία περίπτωση δεν αντισταθµίζουν τα οφέλη από την 

εκπιπτοσιµότητα των τόκων του χρέους. Εντούτοις, η µελέτη του Warner 

περιλαµβάνει σηµαντικά µειονεκτήµατα, όπως το γεγονός ότι οι υπολογισµοί 

στηρίζονται σε ένα καθαρά υποθετικό µοντέλο, στην έλλειψη οποιασδήποτε 

αναφοράς στο έµµεσο κόστος της χρεοκοπίας και τέλος, οι εταιρείες στο 

συγκεκριµένο κλάδο αργούν να κλείσουν από τη στιγµή που παρουσιαστεί κάποιο 

πρόβληµα. Από την άλλη, ο Castanias (1983) υπογραµµίζει τα σηµαντικά κόστη 

χρεοκοπίας και αναφέρει ότι οι εταιρείες µε υψηλό κίνδυνο τείνουν να διατηρούν 

χαµηλά επίπεδα χρέους. Παρόλα αυτά, δεν παραθέτει κάποιο τρόπο υπολογισµού του 

έµµεσου κόστους, αλλά παραδέχεται το σηµαντικό ύψος του. 

Η µέτρηση του κόστους χρεοκοπίας από τον Altman περιλαµβάνει την επιµέρους 

µέτρηση του άµεσου και έµµεσου κόστους. Το άµεσο κόστος περιλαµβάνει τα κόστη 

κατά τη διαδικασία αναδιοργάνωσης - ρευστοποίησης και τεκµηριώνεται στα αρχεία 

των εταιρειών. Από την άλλη, το έµµεσο κόστος βασίζεται στα διαφυγόντα κέρδη - 

πωλήσεις και υπολογίζεται από τη σύγκριση των αναµενόµενων κερδών (ζηµιών) µε 

τα πραγµατικά κέρδη (ζηµίες) από τη χρεοκοπία. Τα αναµενόµενα κέρδη - ζηµίες από 

τη χρεοκοπία υπολογίζονται από αναλυτές για µία περίοδο µέχρι και τρία έτη πριν τη 

χρεοκοπία και υποτίθεται ότι περιλαµβάνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε κλάδου. 

Το άµεσο και έµµεσο κόστος χρεοκοπίας υπολογίζονται για έκαστη εταιρεία και 

έπειτα συγκρίνονται µε την αξία της κάθε εταιρείας. Το κόστος χρεοκοπίας ως προς 

την εταιρική αξία αυξάνεται καθώς η εκάστοτε εταιρεία πλησιάζει προς το χρονικό 

της πτώχευσης. Ειδικότερα, τη στιγµή της πτώχευσης, το µέσο άµεσο κόστος 

υπολογίζεται στο 6,2% ως προς την αξία της εταιρείας, ενώ το έµµεσο εκτιµάται στο 

10,5%. Εντούτοις, η µέθοδος της σύγκρισης των αναµενόµενων µε τις πραγµατικές 

ζηµίες από τη χρεοκοπία οδηγεί σε υψηλότερα κατά µέσο όρο πραγµατικά 

αποτελέσµατα από τα παραπάνω (ανέρχεται στο 20% περίπου), τα οποία προκύπτουν 

µέσα από την τεχνική της παλινδρόµησης.  

Στο τελευταίο µέρος της έρευνας, πραγµατοποιείται η προαναφερθείσα σύγκριση 

ανάµεσα στην παρούσα αξία του αναµενόµενου κόστους χρεοκοπίας και στην 

παρούσα αξία του αναµενόµενου φορολογικού οφέλους από την εκπιπτοσιµότητα 

των τόκων, προκειµένου να οριστεί το άριστο σηµείο εταιρικής κεφαλαιακής 
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διάρθρωσης. Εάν τα παραπάνω δεν ισοσκελίζονται, τότε η εκάστοτε εταιρεία οφείλει 

να αναδιαµορφώσει τη µόχλευσή της.  Το παραπάνω εξηγείται από το γεγονός ότι η 

πιθανότητα χρεοκοπίας αυξάνεται µε αύξοντα ρυθµό µε το χρέος, ενώ το φορολογικό 

όφελος του χρέους συνδέεται γραµµικά ή εναλλακτικά αυξάνεται µε ένα φθίνοντα 

ρυθµό. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι για την περίοδο t-2 (όπου t το 

έτος κήρυξης πτώχευσης) η παρούσα αξία του αναµενόµενου κόστους χρεοκοπίας 

(EPVBC) ξεπερνάει την παρούσα αξία του φορολογικού οφέλους του χρέους (EPVTAX) 

στις 8 από τις 14 εξεταζόµενες εταιρείες. Εάν ενσωµατώσουµε και τα αξιόλογα 

φορολογικά οφέλη που απολαµβάνουν οι εταιρείες από τις χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις, το παραπάνω συµβαίνει µόνο για 6 εταιρείες. Τέλος, για την περίοδο t-1, 

το καθεστώς EPVBC > EPVTAX  υφίσταται για 12 εταιρείες, ενώ εάν συµπεριλάβουµε 

πάλι τα οφέλη από το leasing, πλέον λαµβάνει χώρα για 10 εταιρείες. Το παραπάνω 

φαινόµενο πιστοποιεί ότι πολλές εταιρείες είναι υπερµοχλευµένες και δικαιολογείται 

από το γεγονός ότι καθώς πλησιάζει ο χρόνος της χρεοκοπίας αυξάνεται τόσο η 

πιθανότητα όσο και το κόστος χρεοκοπίας. 

 

� Η µεταγενέστερη έρευνα των Haugen και Senbet (1988) βασίζεται στην παραδοχή 

ότι σε µία καλά οργανωµένη αγορά, τα κόστη χρεοκοπίας αποτελούν ασήµαντο 

παράγοντα στη διαµόρφωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης µιας εταιρείας. Μόνο στην 

έλλειψη λογικής και στην ύπαρξη εµποδίων στην πραγµατοποίηση αρµπιτράζ, τα 

κόστη αυτά είναι υπολογίσιµα. 

Τα κόστη της χρεοκοπίας µπορούν να αποφευχθούν µε την προσαρµογή της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης σε ένα ευνοϊκότερο βαθµό πριν το γεγονός της χρεοκοπίας. 

Αυτή η ανεπίσηµη αναδιοργάνωση µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορες τεχνικές όπως 

πρώτον, οι µέτοχοι να εξαγοράσουν το χρέος σε τιµή κοινής αποδοχής, δεύτερον, οι 

πιστωτές να αγοράσουν το µετοχικό κεφάλαιο και τέλος, τρίτοι φορείς να αγοράσουν 

το χρέος και το µετοχικό κεφάλαιο στην αγοραία του αξία. Σε κάθε περίπτωση όµως, 

µπορεί οποιοσδήποτε από τους παραπάνω να αποφασίσει να κινηθεί ατοµικά και να 

µην πουλήσει για παράδειγµα το µερίδιό του στο κεφάλαιο ή στο χρέος. Επιδίωξη 

µιας τέτοιας κίνησης αποτελεί η απόκτηση κάποιου µέρους της επικείµενης αύξησης 

της αξίας της εταιρείας µετά την αναδιοργάνωσή της. Αυτό είναι πιθανό να συµβεί 

και στην περίπτωση που τρίτοι προσπαθήσουν να εξαγοράσουν την εταιρεία, καθώς 

στο βαθµό που υπάρχει το κίνητρο της συνολικής αναδιοργάνωσης της εταιρείας, 
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υπάρχει και το κίνητρο για τους µετόχους ή πιστωτές να ενεργήσουν µε κριτήρια 

καθαρά ατοµικά.  

Αναµφισβήτητα, η πιθανότητα χρεοκοπίας συνοδεύεται από σηµαντικά έµµεσα 

κόστη, όπως µείωση των πωλήσεων και της κερδοφορίας λόγω της δυσπιστίας της 

αγοράς προς την εταιρεία. Παρόλα αυτά, οι µελετητές τονίζουν ότι ο «φόβος» των 

πελατών µιας εταιρείας δεν προέρχεται από τον υφιστάµενο βαθµό χρέους αλλά από 

τη χαµηλή κερδοφορία που µπορεί να οδηγήσει σε ρευστοποίηση παγίων. Με άλλα 

λόγια επισηµαίνουν τη διαφορά ανάµεσα στο κόστος ρευστοποίησης και χρεοκοπίας, 

ενώ συσχετίζουν την απόφαση ρευστοποίησης µε την κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Σηµειώνουν δε, ότι συχνά υπάρχει διάσταση απόψεων ανάµεσα σε µετόχους και 

πιστωτές ως προς την απόφαση ρευστοποίησης παγίων, όπως για παράδειγµα όταν η 

αξία ρευστοποίησης υπερβαίνει τη λειτουργική αξία και οι πιστωτές επιδιώκουν τη 

ρευστοποίηση ενώ οι µέτοχοι όχι. 

Στο τέλος, επισηµαίνονται πιθανά κόστη αντιπροσώπευσης όπως η πιθανότητα τα 

κόστη της χρεοκοπίας να µην µπορέσουν να εσωτερικευθούν σε καθεστώς κήρυξης 

χρεοκοπίας, κάτι που δε θα συνέβαινε µέσα από µια ανεπίσηµη διευθέτηση, και η 

ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης ανάµεσα στους µετόχους και τους πιστωτές για 

την πραγµατική αξία της εταιρείας. Ακόµη, εταιρείες που επωφελούνται από τα 

φορολογικά πλεονεκτήµατα του χρέους και µειώνουν την ασύµµετρη πληροφόρηση 

µέσα από τη δυνατότητα αλλαγής στη γραµµή παραγωγής, δε χρειάζεται να 

ελαττώσουν τη χρησιµοποίηση χρέους ως µορφή χρηµατοδότησης.   

 

� Ο κίνδυνος χρεοκοπίας αποτελεί βασικό παράγοντα για τον περιορισµό του 

δανειζόµενου κεφαλαίου από µία εταιρεία. Στην εξεταζόµενη έρευνα των αδερφών 

Philosophov (2005) εκτιµάται η πιθανότητα χρεοκοπίας σε διαφορετικούς χρονικούς 

ορίζοντες, σύµφωνα µε την εταιρική µόχλευση και άλλους δείκτες της 

χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της εταιρείας. Τα χαρακτηριστικά της εταιρικής 

µόχλευσης και η ικανότητα καταβολής των δόσεων του χρέους επηρεάζουν έµµεσα 

την εταιρική αξία, µέσα από την αυξοµείωση της πιθανότητας χρεοκοπίας.  

Κύρια ιδέα αποτελεί η άµεση χρήση εκτιµητριών της πιθανότητας µελλοντικής 

χρεοκοπίας για τον υπολογισµό της εταιρικής αξίας. Για να ορισθεί το άριστο σηµείο 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, πρέπει πρώτα να υπολογιστεί η πιθανότητα χρεοκοπίας για 

διάφορες µελλοντικές χρονικές στιγµές και έπειτα να εξεταστεί πώς οι εν λόγω 

πιθανότητες επιδρούν στην εταιρική αξία. Βασική παραδοχή αποτελεί ότι µία αύξηση 
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σε ένα σχετικά χαµηλό δείκτη χρέους οδηγεί σε άνοδο της εταιρικής αξίας λόγω του 

φορολογικού πλεονεκτήµατος του χρέους. Οι πρόσθετες αυξήσεις όµως της 

µόχλευσης, αυξάνουν την πιθανότητα χρεοκοπίας και περιορίζουν την αξία της 

εταιρείας. Συνεπώς, το βέλτιστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης, όπου 

µεγιστοποιείται και η εταιρική αξία, βρίσκεται εκεί όπου η αρνητική επίδραση του 

χρέους ισορροπεί µε τη θετική.     

Με τον όρο χρεοκοπία νοείται η εξαφάνιση των χρηµατικών ροών, της ροής καθαρών 

κερδών και της διανοµής µερισµάτων. Το κόστος της χρεοκοπίας υπολογίζεται ως 

ένα ποσοστό της εταιρικής αξίας και εκτιµάται στο 10 - 20% του ενεργητικού της 

εταιρείας, µε την ιδιαιτερότητα να διαφοροποιείται ανά περίπτωση. Όσο µικρότερο 

είναι το ποσοστό αυτό, τόσο θα αυξάνεται η χρήση του χρέους ως µέσο εταιρικής 

χρηµατοδότησης. Σε κάθε περίπτωση όµως, πρέπει να τονισθεί ότι η επιλογή µεταξύ 

βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου χρέους επηρεάζει σηµαντικά την πιθανότητα 

χρεοκοπίας. 

Στην εµπειρική µελέτη χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία αµερικάνικων εταιρειών, οι 

οποίες χρεοκόπησαν την περίοδο 1980 - 1988. Χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, οι δύο εκ των οποίων χαρακτηρίζουν την ποσότητα και 

την ποιότητα του χρέους (f4, f1), ενώ οι υπόλοιποι περιγράφουν την ικανότητα 

αποπληρωµής της εταιρείας (f3, f2) και χρησιµοποιούνται και για τον υπολογισµό του 

περιβόητου Ζ-score του Altman. Ειδικότερα οι πιο πάνω δείκτες αναλύονται σε:   

α) κέρδη προ φόρων και τόκων ως προς το σύνολο του ενεργητικού (f3 - EBIT /Total 

Assets), 

β) αδιανέµητα κέρδη ως προς το σύνολο του ενεργητικού (f2 - Retained Earnings 

/Total Assets), 

γ) τόκοι ως προς το σύνολο του ενεργητικού (f4 - Interest /Total Assets), 

περιγράφοντας το κόστος δανεισµού σε σχέση µε την εταιρική θέση, 

δ) σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού (f1 - 

Current Liabilities /Total Assets), καθώς η τάση µιας εταιρείας προς την πτώχευση 

δεν καθορίζεται από τη συνολική µόχλευση αλλά από το ύψος των βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Σε αυτό το σηµείο αναφέρουµε ότι τα αποτελέσµατα της παρούσας 

έρευνας απέδειξαν ότι ο µέσος δείκτης συνολικού χρέους ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού για τρία µέχρι οκτώ χρόνια πριν την κήρυξη πτώχευσης 100 

αµερικάνικων εταιρειών ήταν στο 70% και αυξανόταν όσο πλησίαζε το έτος της 

χρεοκοπίας.  
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Οι δύο τελευταίοι δείκτες (f4, f1) είναι άµεσα εξαρτώµενοι από την εταιρική 

κεφαλαιακή διάρθρωση και συνεπώς διαφοροποιούνται όταν εκείνη αλλάζει. Ο f2 

δείκτης µειώνεται όταν αυξάνεται το ενεργητικό της εταιρείας, ενώ στην παρούσα 

µελέτη o Philosophov κρίνει ότι δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του δείκτη χρέους. 

Το τελευταίο συµβαίνει και µε το δείκτη f3. Με άλλα λόγια όταν αυξάνεται ο 

δανεισµός της εταιρείας σε σχέση µε το καταβεβληµένο εταιρικό κεφάλαιο, 

αυξάνονται και οι δείκτες f1, f4. Έως ότου οι πιο πάνω δείκτες ακουµπήσουν τις 

κριτικές τιµές τους, η πιθανότητα χρεοκοπίας για τα επόµενα έτη είναι χαµηλή και η 

εταιρική αξία ανέρχεται µε την αύξηση του χρέους. Η έρευνα έδειξε ότι οι κριτικές 

τιµές των f1, f4 δεικτών είναι 0,5 και 0,075 αντίστοιχα. Το παρακάτω σχήµα 

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας και την ύπαρξη των άριστων σηµείων 

κεφαλαιακής διάρθρωσης µε βάση τις προαναφερόµενες κριτικές τιµές:  

 

 Current liabilities in total debt 

 

 

 

 

 

 

     0,50 

 

 

 

  
 Interest rate on 

 long-term debt 

  
 

 0,000 0,075 0,150 0,225 0,300 

 

Σχήµα 2.1  Συντεταγµένες περιοχών άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης (ΑΚ∆) 

 

Μέχρι σήµερα πραγµατοποιήθηκαν προσπάθειες εξερεύνησης των στοιχείων που 

οδηγούν µία εταιρεία σε πτώχευση. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας αποτελεί το βασικό 

µειονέκτηµα της χρήσης χρέους και συχνά συνδέεται µε οικονοµικές ενδείξεις όπως η 

χαµηλή εταιρική κερδοφορία, η υψηλή µεταβλητότητα των εσόδων, ο χαµηλός 

δείκτης ρευστότητας, το περιορισµένο κεφάλαιο κίνησης κ.α. Κάθε µελέτη προσπαθεί 

να οδηγηθεί σε κάποια συµπεράσµατα συνδέοντας οικονοµικές µεταβλητές όπως οι 

παραπάνω, κάτι που προσπάθησε και ο Altman το 1982 αναπτύσσοντας το µοντέλο 

Ζ-score. Σε αυτό, λαµβάνονται υπόψη τέσσερις παράµετροι που επηρεάζουν την 

ΙΙ. Ύπαρξη άριστης κεφαλαιακής 

διάρθρωσης. O δείκτης CL/TA 

επιτυγχάνει τις κριτικές τιµές του 

ΙV. Ύπαρξη ΑΚ∆. Και οι 

δύο δείκτες επιτυγχάνουν 

τις κριτικές τιµές τους 

Ι. Ύπαρξη άριστης 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης για 
έκδοση χρέους µε 

βραχυπρόθεσµο ή 

µεσοπρόθεσµο   
(< 10 έτη ) χρονικό 

ορίζοντα 

 

ΙIΙ. Ύπαρξη άριστης κεφαλαιακής 
διάρθρωσης. Ο δείκτης ΙΝ/TA 

επιτυγχάνει τις κριτικές τιµές του 
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πιθανότητα χρεοκοπίας: η οικονοµική ανάπτυξη, η προσφορά χρήµατος, η 

κεφαλαιακή αγορά και ο ρυθµός ίδρυσης νέων εταιρειών. Νοείται ότι δύναται να 

αναπτυχθούν και άλλα µοντέλα που θα βασίζονται σε διαφορετικές µεταβλητές µε 

αντίστοιχη ή και καλύτερη ερµηνευτική ικανότητα.  

Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισµός του άριστου σηµείου κεφαλαιακής διάρθρωσης 

βασίζεται σε µία σειρά παραγόντων, όπου έκαστος διατηρεί διαφορετικό βαθµό 

επιρροής. Η ικανότητα και η τεχνική πρόβλεψης της εταιρικής χρεοκοπίας αποτελεί 

καίρια θεµατολογία στην ανάπτυξη της εν λόγω θεωρίας. Επιπλέον, εκτός από την 

εισαγωγή των χρηµατοοικονοµικών δεικτών, υφίστανται εξωτερικοί παράγοντες, 

όπως το οικονοµικό, κοινωνικό, τραπεζικό και φοροτεχνικό περιβάλλον, που είναι 

πολύ δύσκολο να µετρηθούν και δεν πρέπει να αγνοούνται καθώς διαδραµατίζουν 

πρωταρχικό ρόλο στη θεωρία υπολογισµού του άριστου βαθµού µόχλευσης.   

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις σηµαντικότερες µελέτες γύρω από τη θεωρία 

της χρεοκοπίας: 

 

Πίνακας 2.2  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τη θεωρία της χρεοκοπίας 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

Leverage, risk of ruin 

and the cost of capital 

Nevins D. 

Baxter 
1967 

Σχέση πιθανότητας 

χρεοκοπίας και 

κόστους κεφαλαίου 

 

Ο υπερβολικός δανεισµός µπορεί να προκαλέσει 

χρεοκοπία (µη γραµµική σχέση). Το επιτόκιο του 

χρέους ανέρχεται όλο και πιο απότοµα µε κάθε 

αύξηση του χρέους 
 

Bankruptcy risk and 

optimal capital 

structure 

Richard 

Castanias 
1983 

Συσχέτιση 

πιθανότητας 

χρεοκοπίας και 

βαθµού µόχλευσης 

 

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα απορρίπτουν τη 

θεωρία του Miller και ενστερνίζονται ότι οι 

επιχειρήσεις σε κλάδους υψηλού κινδύνου 

διατηρούν χαµηλό βαθµό µόχλευσης   
 

A further empirical 

investigation of the 

bankruptcy cost 

question 

Edward I. 

Altman 
1984 

Εµπειρική µελέτη 

του κόστους 

χρεοκοπίας  

 

Η συγκεκριµένη µελέτη καταπιάνεται µε τον 

υπολογισµό του άµεσου και έµµεσου κόστους 

χρεοκοπίας, και τη µετέπειτα σύγκρισή τους µε την 

εταιρική αξία. Μετριέται η παρούσα αξία του 

αναµενόµενου κόστους χρεοκοπίας και 

συγκρίνεται µε την παρούσα αξία του 

αναµενόµενου φορολογικού οφέλους από την 

εκπιπτοσιµότητα των τόκων, προκειµένου να 

διαπιστωθεί αν υφίσταται άριστο σηµείο εταιρικής 

κεφαλαιακής διάρθρωσης 
 

Bankruptcy and agency 

costs: Their 

significance to the 

theory of optimal 

capital structure 

Robert A. 

Haugen 

 and  

Lemma W. 

Senbet 

1988 

 

Τα κόστη 

χρεοκοπίας 

αποτελούν 

ασήµαντο 

παράγοντα στη 

διαµόρφωση της 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 
 

Τα κόστη χρεοκοπίας µπορούν να αποφευχθούν 

πριν το γεγονός της χρεοκοπίας µέσα από µία 

ανεπίσηµη αναδιοργάνωση 
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Optimization of a 

firm’s capital structure: 

A quantitative 

approach based on the 

probabilistic prognosis 

of risk and time of 

bankruptcy 

Leonid V. 

Philosophov 

and 

Vladimir L. 

Philosophov 

2005 

Υπολογισµός της 

πιθανότητας 

µελλοντικής 

χρεοκοπίας µε 

απώτερο σκοπό την 

εκτίµηση της 

εταιρικής αξίας 

 

Χρησιµοποιήθηκαν τέσσερις χρηµατοοικονοµικοί 

δείκτες, οι δύο εκ των οποίων χαρακτηρίζουν την 

ποσότητα και την ποιότητα του χρέους, ενώ οι 

υπόλοιποι περιγράφουν την ικανότητα 

αποπληρωµής της εταιρείας. Έως ότου οι δύο 

τελευταίοι ακουµπήσουν τις κριτικές τιµές τους, η 

πιθανότητα χρεοκοπίας για τα επόµενα έτη είναι 

χαµηλή και η εταιρική αξία ανέρχεται µε την 

αύξηση του χρέους 

 

 

2.5 Μελέτες γύρω από τη θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης 

 

� Η µελέτη των Jensen και Meckling (1976) αποτελεί µία από τις πρώτες και 

βασικότερες σχετικά µε το υφιστάµενο κόστος αντιπροσώπευσης σε µία εταιρεία. 

Ειδικότερα, καταπιάνεται µε έννοιες όπως το καθεστώς ιδιοκτησίας, το κόστος 

αντιπροσώπευσης και η ποικιλία στον τρόπο χρηµατοδότησης µιας επένδυσης. Η 

ανάλυση πραγµατοποιείται µέσα από τη βασική παραδοχή ότι οι επιχειρήσεις και οι 

ιδιοκτήτες αποσκοπούν στη µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς τους. 

Αρχικά, ο τρόπος λειτουργίας των µάνατζερ και των υπαλλήλων, αλλά και τα 

δικαιώµατα των παραπάνω σε απολαβές και επιβραβεύσεις πρέπει να προβλέπονται 

στους όρους των συµβολαίων των συµβαλλόµενων µελών. Επίσης, µέσα σε µία 

εταιρεία, υπάρχει ένα άτοµο (εντολέας ή αντιπροσωπευόµενος) που αναθέτει σε 

κάποιον άλλον (αντιπρόσωπο) να προβεί σε µια πράξη ή σειρά πράξεων για 

λογαριασµό του. Θεωρώντας ότι και οι δύο µεριές προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν 

τη χρησιµότητά τους, αυτό µπορεί να οδηγήσει τον αντιπρόσωπο στο να µην 

ενεργήσει προς το συµφέρον του εντολέα. Ο εντολέας από την άλλη µεριά, µπορεί να 

επιβάλλει µεθόδους παρακολούθησης των ενεργειών, γεγονός που συνεπάγεται µε 

κάποιο κόστος αλλά δε διασφαλίζει και πάλι πλήρως τη θέση του. Ως κόστος 

αντιπροσώπευσης ορίζεται το άθροισµα α) του κόστους - δαπανών παρακολούθησης 

από τον εντολέα ως προς την υλοποίηση της σύµβασης - εντολής (π.χ. λογιστικός και 

εσωτερικός έλεγχος, περιορισµοί στον προϋπολογισµό, ειδικό σχέδιο ανταµοιβών 

κ.α.), β) της πιθανής επιβολής ποινής ή αποζηµίωσης προς τον εντολέα σε περίπτωση 

που ο αντιπρόσωπος αθετήσει τη συµφωνία και, τέλος, γ) µίας υπολειµµατικής αξίας 

που είναι το πιθανό κόστος στην ευηµερία του εντολέα µέσα από τη σύγκρουση 

συµφερόντων.  
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Το κόστος αντιπροσώπευσης αποτελεί κοινό πρόβληµα που παρατηρείται σε πολλά 

επίπεδα επιχειρήσεων, πανεπιστήµια, συνεταιρισµούς, κυβερνήσεις, µη 

κερδοσκοπικά ιδρύµατα κ.α. Σηµαντικό κοµµάτι έρευνας αποτελεί και ο τρόπος 

ορισµού και οργάνωσης εκείνων των συµβασιακών σχέσεων (συµπεριλαµβανοµένων 

και των χρηµατικών επιβραβεύσεων) ανάµεσα στον εντολέα και στον αντιπρόσωπο, 

προκειµένου να παρέχονται στον δεύτερο τα κίνητρα ώστε να ενεργεί µε σκοπό τη 

µεγιστοποίηση της ευηµερίας του εντολέα. Ειδικότερα, υφίσταται: 

α) Κόστος από τη χρηµατοδότηση µέσω έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου για τρίτους: 

Όταν µία εταιρεία διευθύνεται από τον ιδιοκτήτη της, ο τελευταίος πραγµατοποιεί 

επιχειρηµατικές αποφάσεις που αποσκοπούν στη µεγιστοποίηση της χρησιµότητάς 

του. Όταν όµως πουλήσει σε τρίτους ένα µέρος των εταιρικών µετοχών, τότε 

δηµιουργούνται κόστη αντιπροσώπευσης ανάµεσα στον ίδιο και στους τρίτους 

µετόχους. Επιπλέον, αντιµετωπίζει τα κόστη παρακολούθησης των ενεργειών των 

άλλων µετόχων, όταν τα κόστη υπερκαλύπτονται από την αύξηση της ευηµερίας από 

τη µετατροπή των απαιτήσεων σε αγοραστική δύναµη. Την ίδια στιγµή όµως που 

µειώνεται το ποσοστό ιδιοκτησίας του, µειώνεται σηµαντικά και το κίνητρο 

συνεισφοράς του ιδιοκτήτη στην εταιρεία, όπως και η προσπάθεια εξεύρεσης νέων 

επενδυτικών ευκαιριών.   

Τη στιγµή που ο ιδιοκτήτης πουλάει µέρος του µετοχικού κεφαλαίου, δεν 

επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου µε το κόστος των µη-χρηµατικών προνοµίων που θα 

απολαµβάνει ο αγοραστής. Εποµένως, η ευηµερία που χάνει ο ιδιοκτήτης (από την 

πώληση των µετοχών και τη µείωση της αγοραστικής αξίας της εταιρείας) αποτελεί 

το κόστος αντιπροσώπευσης και αντισταθµίζεται από την αύξηση των µη-χρηµατικών 

προνοµίων που απολαµβάνει ο ίδιος. Στο ενδεχόµενο όµως επιβολής συστηµάτων 

παρακολούθησης από τους νέους µετόχους, µπορεί να οδηγηθούµε σε αύξηση της 

αξίας της εταιρείας, µέσω περιορισµού στην απόλαυση µη-χρηµατικών προνοµίων 

από τον ιδιοκτήτη. 

Αναφορικά µε την πραγµατοποίηση επενδυτικών κινήσεων, ο µάνατζερ σταµατάει 

την ανάπτυξη της εταιρείας στο σηµείο εκείνο όπου η αύξηση της αξίας της εταιρείας 

αντισταθµίζεται από την παύση στην απόλαυση συγκεκριµένων προνοµίων, καθώς 

µειώνεται σε κάποιο βαθµό το «ενδιαφέρον» του ιδιοκτήτη για την εταιρεία.     

β) Κόστος από τη χρηµατοδότηση µέσω χρέους: Η χρηµατοδότηση µιας εταιρείας µε 

εξωτερικό χρέος και περιορισµένα ίδια κεφάλαια, υποδηλώνει ότι ο ιδιοκτήτης 

απολαµβάνει τα οφέλη από την επένδυση στην περίπτωση που όλα εξελιχθούν  
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οµαλά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το όλο κόστος µεταφέρεται στους πιστωτές. Στην 

περίπτωση της χρηµατοδότησης ενός επενδυτικού προγράµµατος κυρίως µέσω 

χρέους, προκύπτει µία µείωση στην αξία της επιχείρησης, η οποία προέρχεται από το 

κόστος παρακολούθησης της συνεργασίας των δύο πλευρών. Για την παρακολούθηση 

των κινήσεων του ιδιοκτήτη, οι πιστωτές έχουν σαφές κίνητρο να τον δεσµεύσουν µε 

συγκεκριµένη σύµβαση. Αυτή η µείωση στην αξία της εταιρείας αποτελεί το κόστος 

αντιπροσώπευσης. 

Σύµφωνα µε έναν αριθµό ερευνητών, το κόστος χρεοκοπίας δεν είναι τόσο σηµαντικό 

ώστε να επηρεάζει την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Παρόλα αυτά, τα έσοδα 

ή τα λειτουργικά έξοδα δεν είναι ανεξάρτητα από την πιθανότητα χρεοκοπίας. 

Εταιρείες που αντιµετωπίζουν υψηλές πιθανότητες χρεοκοπίας αναγκάζονται να 

καταβάλουν παχυλούς µισθούς στα στελέχη τους, έτσι ώστε να αποδεχτούν οι 

τελευταίοι τον κίνδυνο να µείνουν άνεργοι (λ.χ. σε τεχνολογικές εταιρείες - κλάδο 

πληροφορικής).  

Το κόστος αντιπροσώπευσης αναφορικά µε την περίπτωση του χρέους αποτελεί το 

άθροισµα α) της µείωσης της ευηµερίας του ιδιοκτήτη από την εισχώρηση των 

πιστωτών στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό της εταιρείας, β) του κόστους 

παρακολούθησης της σχέσης ιδιοκτήτη και πιστωτών (και από τις δύο πλευρές) και γ) 

του κόστους πιθανής χρεοκοπίας και αναδιοργάνωσης της εταιρείας. 

Μέσα από την έρευνα των Jensen και Meckling διαπιστώθηκε ότι τα συνολικά κόστη 

αντιπροσώπευσης όλων των πλευρών αυξάνονται µε αύξοντα ρυθµό καθώς η 

εταιρεία χρηµατοδοτείται από εξωτερικές πηγές (λ.χ. δηµόσια εγγραφή ή χρέος) µέχρι 

ενός σηµείου και µετέπειτα αυξάνονται µε φθίνοντα ρυθµό. Το άριστο σηµείο 

κεφαλαιακής διάρθρωσης προκύπτει στο συνδυασµό εκείνο χρέους και ιδίων 

κεφαλαίων όπου ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος αντιπροσώπευσης. 

Τέλος, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα κόστη αντιπροσώπευσης αποτελούν 

πραγµατικό κόστος για µια εταιρεία. Τα κόστη αυτά επηρεάζονται τόσο από τους 

προαναφερόµενους παράγοντες όσο και από το µακροπεριβάλλον µιας εταιρείας (π.χ. 

φορολογικό καθεστώς, συνταγµατικό δίκαιο, τραπεζικό σύστηµα κ.α.). 

    

� Η µελέτη των Antia και Meyer (1984) προσπάθησε να δείξει τις διάφορες 

κεφαλαιακές διαρθρώσεις που επιλέγουν τα διευθυντικά στελέχη και οι µέτοχοι µιας 

εταιρείας. Γενικά, οι µάνατζερ προτιµάνε πιο συντηρητικές µορφές χρηµατοδότησης 

από ότι οι µέτοχοι που επιλέγουν το δανεισµό. Το παραπάνω οφείλεται στο ότι οι 
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µέτοχοι (επενδυτές) συνήθως κατέχουν ένα πιο διευρυµένο χαρτοφυλάκιο από τους 

µάνατζερ που επενδύουν πάνω σε συγκεκριµένες εταιρείες για διαφόρους λόγους. 

Εποµένως, οι µέτοχοι αντιµετωπίζουν µόνο το συστηµατικό κίνδυνο, ενώ οι µάνατζερ 

αντιµετωπίζουν ένα συνολικό κίνδυνο µέσα από την επιλογή τους. Με αυτή τη 

λογική, το κάθε µέρος βλέπει ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας καθιστά την 

ίδια την επιχείρηση να αντιµετωπίζει ένα διαφορετικό επίπεδο κινδύνου. Παρόλο που 

και οι δύο πλευρές επιθυµούν να µεγιστοποιήσουν την ευηµερία τους, παρατηρούν 

ότι αυτό πραγµατοποιείται µέσα από διαφορετική κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Οι περισσότεροι µάνατζερ δε διατηρούν ένα πολυµετοχικό χαρτοφυλάκιο, γιατί µέρος 

της πληρωµής τους αποτελεί συχνά ένας αριθµός µετοχών της εταιρείας που 

εργάζονται. Πολλοί πιστεύουν ότι µε αυτή την τακτική, ευθυγραµµίζονται οι 

επιδιώξεις των δύο πλευρών. Παρόλα αυτά, οι µάνατζερ µπορούν πάλι να επιλέξουν 

κεφαλαιακή διάρθρωση που δεν είναι επιθυµητή από τους µετόχους. Πέρα από τα 

παραπάνω, οι πιο κοινοί τρόποι για να συγκλίνουν οι επιδιώξεις των µάνατζερ µε 

εκείνες των µετόχων είναι α) η αντικατάσταση των χρηµατικών αµοιβών µε µετοχές 

της εταιρείας και β) η παροχή στους µάνατζερ προγραµµάτων συνταξιοδότησης από 

την ίδια την εταιρεία. 

Ιστορικά, οι διοικήσεις των εταιρειών προσπαθούν να συνδυάσουν την εταιρική 

κερδοφορία µε τη χρηµατική ανταµοιβή των µάνατζερ, προκειµένου να τους 

ωθήσουν στο να δουλεύουν ακόµη περισσότερο. Αυτό όµως οδηγεί σε κεφαλαιακή 

διάρθρωση αντίθετη µε τις επιδιώξεις των µετόχων, καθώς µε την εν λόγω τακτική 

δεν επιτυγχάνεται η διατήρηση ενός διευρυµένου χαρτοφυλακίου από την πλευρά των 

µάνατζερ. 

 

� Πρωτοποριακή θεωρείται η έρευνα των Kim και Sorensen (1986) όσον αφορά τη 

σχέση ανάµεσα στο κόστος αντιπροσώπευσης και στην πολιτική της διαµόρφωσης 

της εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης. Οι εταιρείες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

σε εκείνες µε σηµαντική, µέτρια και χαµηλή ποσοστιαία ιδιοκτησία (επί του συνόλου 

των εταιρικών µετοχών) από τον επιχειρηµατία. Σκοπός της έρευνας είναι η εξέταση 

του βαθµού χρέους σε εταιρείες που η πλειοψηφία των µετοχών κατέχεται από τον 

ίδιο τον επιχειρηµατία. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι εταιρείες µε σηµαντική 

εσωτερική ιδιοκτησία διατηρούν κατά 6 - 7% υψηλότερο δείκτη χρέους από εκείνες 

όπου ο επιχειρηµατίας κατέχει µικρό ποσοστό των µετοχών. Στην παραπάνω έρευνα 

τέθηκαν κάποιοι περιορισµοί που οδήγησαν σε πρόσθετα συµπεράσµατα, όπως ότι η 
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διαφορά στο βαθµό χρέους θα ήταν ακόµη µεγαλύτερη αν είχαν αντικατασταθεί οι 

λογιστικές αξίες από τις τρέχουσες.  

Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται η σχέση του χρέους µε τρίτους παράγοντες όπως ο 

κλάδος, το µέγεθος, ο φορολογικός συντελεστής, ο λειτουργικός κίνδυνος και οι 

δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας. Σε πρώτη φάση το οικονοµετρικό υπόδειγµα 

επιβεβαιώνει τα παραπάνω, ότι δηλαδή εταιρείες µε σηµαντική εσωτερική ιδιοκτησία 

διατηρούν υψηλότερο δείκτη χρέους από εκείνες όπου ο επιχειρηµατίας κατέχει µικρό 

ποσοστό των µετοχών. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τη θεωρία του κόστους 

αντιπροσώπευσης του Myers και παρατηρείται ότι οι εταιρείες µε δυνατότητες 

ανάπτυξης χρησιµοποιούν περιορισµένο δανεισµό, ενώ οι εταιρείες µε υψηλό 

λειτουργικό κίνδυνο διατηρούν αξιόλογο βαθµό χρέους. Επιπλέον, υπάρχει αρνητική 

σχέση ανάµεσα στο χρέος και στο φορολογικό συντελεστή, ενώ τα οφέλη από τις 

υψηλές αποσβέσεις σχετίζονται αρνητικά µε τη µόχλευση. Αντίθετα, το µέγεθος της 

εταιρείας φαίνεται να µη συσχετίζεται µε το δείκτη χρέους. Σε κάθε περίπτωση 

αναγνωρίζεται η σηµασία της ιδιοσυγκρασίας του επιχειρηµατία - µάνατζερ στην 

απόφαση κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

 

� Η µελέτη των Vilasuso και Minkler (2001) αναπτύσσει ένα µοντέλο κεφαλαιακής 

διάρθρωσης σε ατελή κεφαλαιακή αγορά και εξετάζει πώς επηρεάζεται από το κόστος 

αντιπροσώπευσης και από την ιδιαιτερότητα των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων. 

Και οι δύο παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν εξίσου την κεφαλαιακή διάρθρωση, 

ενώ η αποκλειστική εστίαση σε έναν από τους δύο οδηγεί σε λανθασµένα 

συµπεράσµατα. 

Οι επιδράσεις του κόστους αντιπροσώπευσης στην κεφαλαιακή διάρθρωση έχουν 

εξεταστεί αναλυτικά από τους Jensen και Meckling (1976). Υποστήριξαν ότι καθώς 

µειώνεται η κυριότητα του ιδιοκτήτη - µάνατζερ µέσα από την έκδοση νέου 

µετοχικού κεφαλαίου, ο τελευταίος βρίσκει επιπλέον κίνητρα στην απόλαυση µη-

χρηµατικών προνοµίων, καθώς το κόστος πλέον επιµερίζεται ταυτόχρονα σε όλους 

τους νέους ιδιοκτήτες. Οι νέοι µέτοχοι γνωρίζουν το συγκεκριµένο κόστος και 

συνεπώς ελαττώνουν την τιµή που είναι διατεθειµένοι να καταβάλουν για έκαστη 

µετοχή, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους του νέου µετοχικού 

κεφαλαίου και τη µείωση της εταιρικής µόχλευσης. 

Αν τώρα η εταιρεία εκδώσει χρέος και λόγου χάρη ένα οµολογιακό δάνειο, οι κάτοχοι 

των οµολογιών θα είναι προσεκτικοί εφόσον κρίνουν ότι είναι ευάλωτοι σε ανάληψη 
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υπερβολικού κινδύνου (σε σχέση µε τους µετόχους) µέσα από την ανάληψη 

ριψοκίνδυνων επενδυτικών προγραµµάτων (αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων). 

Συνεπώς, το κόστος χρέους αυξάνεται µε τη µόχλευση (οι κάτοχοι των οµολογιών 

ζητούν σηµαντικότερες αποδόσεις καθώς αναλαµβάνουν υψηλότερο κίνδυνο), ενώ το 

άριστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης παραµένει εκεί όπου ελαχιστοποιούνται τα 

κόστη αντιπροσώπευσης του χρέους και του µετοχικού κεφαλαίου. 

Εάν ένα επενδυτικό πλάνο απαιτεί εξειδικευµένα πάγια, οι κάτοχοι των οµολογιών 

είναι ευάλωτοι στις ενέργειες των µάνατζερ, καθώς οι ίδιοι αδυνατούν να ελέγξουν 

την πολιτική της εταιρείας. Η διατήρηση µετοχικού κεφαλαίου όµως, συνεπάγεται µε 

άσκηση κάποιας µορφής ελέγχου µέσω του δικαιώµατος ψήφου, ενώ το διοικητικό 

συµβούλιο δύναται να βάλει ένα φρένο στις ριψοκίνδυνες επιλογές των µάνατζερ. Με 

άλλα λόγια, όταν τα επενδυτικά προγράµµατα µιας εταιρείας εµπεριέχουν την 

επένδυση και τη χρησιµοποίηση ειδικών παγίων απαιτείται η χρηµατοδότησή τους 

µέσω µετοχικού κεφαλαίου, καθώς η χρήση χρέους αφορά πάγια γενικότερης χρήσης 

που µπορούν να ενταχθούν και σε άλλες γραµµές παραγωγής ή επενδύσεις. Σε 

περίπτωση κήρυξης πτώχευσης, ο κίνδυνος από τη χρήση τέτοιων παγίων είναι 

σηµαντικός τόσο για τους µετόχους όσο και για τους πιστωτές. Εποµένως, τα κόστη 

µετοχικού κεφαλαίου και χρέους αυξάνονται καθώς ενισχύεται ο βαθµός 

χρησιµοποίησης αυτής της κατηγορίας παγίων. 

Στο δεύτερο µέρος της µελέτης υπογραµµίζεται η σηµασία των πιο κάτω προτάσεων: 

α) σε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση 

προϋποθέτει τη χρήση τόσο χρέους όσο και µετοχικού κεφαλαίου, σε τέτοιο βαθµό 

ώστε να ελαχιστοποιείται το άθροισµα από τα κόστη αντιπροσώπευσης και από την 

ιδιαιτερότητα των παγίων. Σηµειώνεται ότι η επιπλέον έκδοση χρέους από την 

εταιρεία αποτελεί προστασία για τους πιστωτές (µείωση του κόστους χρέους) από την 

υπερβολική ανάληψη κινδύνου µέσα από ριψοκίνδυνα επενδυτικά προγράµµατα.    

β) σε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, τα κόστη αντιπροσώπευσης του χρέους και 

του µετοχικού κεφαλαίου εξασφαλίζουν ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας 

θα συγκλίνει στο άριστο σηµείο της για ένα δεδοµένο βαθµό χρησιµοποίησης ειδικών 

παγίων στοιχείων.  

γ) σε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση εµπεριέχει 

µεγαλύτερα επίπεδα χρηµατοδότησης µέσω µετοχικού κεφαλαίου, καθώς αυξάνεται ο 

βαθµός ιδιαιτερότητας των παγίων. 
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δ) όταν τα κόστη µετοχικού κεφαλαίου και χρέους διαφέρουν κατά το ίδιο ποσό σε 

σχέση µε το βαθµό ιδιαιτερότητας των παγίων, τότε η άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση 

είναι ανεπηρέαστη από την ιδιαιτερότητα των παγίων. 

Σκοπός της µελέτης είναι η ένταξη του κόστους αντιπροσώπευσης και της 

ιδιαιτερότητας των παγίων στοιχείων (θεωρία του κόστους συναλλαγών) σε ένα 

ενιαίο πλαίσιο εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο εισάγεται στη θεωρία του κόστους 

αντιπροσώπευσης ο κίνδυνος της απόκτησης ειδικών παγίων και αντίστροφα. Καθώς 

οι εταιρείες χρησιµοποιούν τόσο το χρέος όσο και το µετοχικό κεφάλαιο στην 

κεφαλαιακή τους δοµή, οφείλουν να βρουν το σηµείο εκείνο όπου ελαχιστοποιείται 

το άθροισµα από τα κόστη αντιπροσώπευσης και από την ιδιαιτερότητα των παγίων. 

Τέλος, η εµπειρική έρευνα απέδειξε ότι και οι δύο παραπάνω παράγοντες είναι εξίσου 

σηµαντικοί για την εταιρική κεφαλαιακή διάρθρωση. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 

για τη χρονική περίοδο 1987 - 1997 στους κλάδους των µεταφορικών µέσων και των 

εκδοτικών οίκων. 

 

� Τέλος, η µελέτη του Brau (2002) εξετάζει κατά πόσο οι τράπεζες χρεώνουν 

κάποια επιβάρυνση στην πιστοδότηση εταιρειών µε διαφορετικό ιδιοκτησιακό 

καθεστώς. Η έρευνα βασίζεται στην προϋπάρχουσα µελέτη των Ang, Cole και Lin 

(2000), χρησιµοποιώντας το ίδιο πλαίσιο εργασίας και την ίδια πηγή δεδοµένων. 

Ταυτόχρονα, η παρούσα µελέτη διαφοροποιείται µέσα από την εξέταση της 

επίδρασης του κόστους αντιπροσώπευσης στην εταιρική αξία.  

Το γεγονός ότι οι τράπεζες ειδικεύονται στη συλλογή πληροφοριών και στην 

παρακολούθηση (έλεγχο) των πιστούχων, τις καθιστά  ιδιαίτερα έµπειρες επενδυτικές 

µονάδες. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Jensen, το κόστος αντιπροσώπευσης ανέρχεται 

όταν η εταιρεία διοικείται από µάνατζερ που δεν κατέχει σηµαντικό µετοχικό µερίδιο 

και περιορίζεται από τον έλεγχο µέσα από την τραπεζική συνεργασία. Με άλλα λόγια, 

το ιδιοκτησιακό καθεστώς επηρεάζει σηµαντικά το βαθµό του κόστους 

αντιπροσώπευσης. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας που συνεπάγεται από τα παραπάνω, 

µπορεί να µετριαστεί από τις τράπεζες µε δύο τεχνικές: πρώτον, µε αύξηση του 

επιτοκίου δανεισµού και δεύτερον, µε την απαίτηση ισχυρών εµπράγµατων 

εξασφαλίσεων.   

Η εµπειρική µελέτη σε 463 εταιρείες για τη χρήση του 1992, έδειξε ότι οι τράπεζες δε 

θεωρούν το κόστος αντιπροσώπευσης ανάµεσα στον ιδιοκτήτη και στον µάνατζερ 

αρκετά σηµαντικό, µε συνέπεια να µη χρεώνουν τις εταιρείες µε υψηλότερο επιτόκιο 
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ή να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις. Σηµαντικός περιορισµός στη µελέτη αποτελεί 

το γεγονός ότι το δείγµα δεν περιλαµβάνει εταιρείες που αιτήθηκαν δάνειο και 

απορρίφθηκαν από τις τράπεζες, εταιρείες που απέρριψαν τραπεζικές προσφορές ως 

µη συµφέρουσες και, τέλος, εταιρείες που χρησιµοποιούν ιδιωτικά περιουσιακά 

στοιχεία για επιχειρηµατικούς σκοπούς. Ακόµη, τα δεδοµένα δεν µπορούν να 

συµπεριλάβουν τις πιθανές προσωπικές σχέσεις που δύναται να υπάρχουν ανάµεσα 

στις τράπεζες και στους πιστούχους.   

Παρόλο που το κόστος αντιπροσώπευσης δε βρέθηκε να είναι πιστοληπτικά 

σηµαντικό, η οικονοµετρική έρευνα επισηµαίνει τρίτες µεταβλητές που επηρεάζουν 

το επιτόκιο δανεισµού και την απαίτηση εξασφαλίσεων. Ειδικότερα, εταιρείες µε 

µακρόχρονες τραπεζικές συνεργασίες, µε πολλά χρόνια δραστηριότητας και µε 

αξιόλογο µέγεθος, φαίνεται να απολαµβάνουν χαµηλά επιτόκια δανεισµού. Αντίθετα, 

εταιρείες µε πολυάριθµες τραπεζικές συνεργασίες επιβαρύνονται µε σηµαντικά 

χρηµατοοικονοµικά κόστη. Επιπρόσθετα, εταιρείες µε πολλές τραπεζικές 

συνεργασίες, µε αξιόλογο µέγεθος και µε υψηλά επίπεδα µόχλευσης ενεχυριάζουν σε 

σηµαντικό βαθµό τα πάγια στοιχεία τους.           

 

Ο πίνακας 2.3 παρουσιάζει σε ηµερολογιακή σειρά σηµαντικές µελέτες αναφορικά µε 

τη θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης: 

 

Πίνακας 2.3  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τη θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

Theory of the firm: 

Managerial behavior, 

agency costs and 

ownership structure 

Michael C. 

Jensen 

and 

William H. 

Meckling 

1976 

Βασική µελέτη 

προσδιορισµού του 

κόστους 

αντιπροσώπευσης 

 

Υπολογισµός του κόστους αντιπροσώπευσης. Το 

κόστος αυξάνεται αρχικά µε αύξοντα ρυθµό καθώς 

η εταιρεία χρηµατοδοτείται από εξωτερικές πηγές 

και έπειτα αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό. Άριστο 

σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης υφίσταται εκεί 

που ελαχιστοποιείται το κόστος αντιπροσώπευσης  
 

The growth optimal 

capital structure: 

Manager versus 

shareholder 

objectives 

Murad J. Antia 

and 

Richard L. 

Meyer 

1984 

 

∆ιαφορετική επιλογή 

άριστου σηµείου 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης από την 

πλευρά των µάνατζερ 

και των µετόχων 
 

Τα διευθυντικά στελέχη προτιµάνε πιο 

συντηρητικές µορφές χρηµατοδότησης από τους 

µέτοχους που επιλέγουν το δανεισµό  
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Evidence on the 

impact of the agency 

costs of debt on 

corporate debt policy 

Wi Saeng Kim 

and 

Eric H. 

Sorensen 

1986 

Σχέση ανάµεσα στο 

κόστος 

αντιπροσώπευσης και 

στην πολιτική 

διαµόρφωσης της 

εταιρικής 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

 

Εταιρείες µε σηµαντική εσωτερική ιδιοκτησία 

διατηρούν κατά 6 - 7% υψηλότερο δείκτη χρέους 

από εκείνες που ο επιχειρηµατίας κατέχει µικρό 

ποσοστό των µετοχών. Οι εταιρείες µε 

δυνατότητες ανάπτυξης χρησιµοποιούν 

περιορισµένο δανεισµό σε αντίθεση µε τις 

εταιρείες που αντιµετωπίζουν υψηλό λειτουργικό 

κίνδυνο. Επιπλέον, υπάρχει αρνητική σχέση 

ανάµεσα στο χρέος και στο φορολογικό 

συντελεστή, ενώ τα οφέλη από τις αποσβέσεις 

σχετίζονται αρνητικά µε τη µόχλευση. Το µέγεθος 

της εταιρείας φαίνεται να µη σχετίζεται µε το 

δείκτη χρέους 
 

An empirical test of 

the impact of 

managerial self-

interest on corporate 

capital structure 

Irwin Friend  

and 

Larry H. P. 

Lang 

1988 

 

Εταιρική κεφαλαιακή 

διάρθρωση και 

βελτιστοποίηση των 

συµφερόντων του 

µάνατζµεντ 
 

Παρατηρείται ότι η µόχλευση µειώνεται καθώς 

αυξάνεται η συµµετοχή των µάνατζερ στο 

µετοχικό κεφάλαιο 

Measuring the 

agency cost of debt 

Antonio S. 

Mello 

and 

John E. 

Parsons 

1992 

∆ιαφοροποίηση της 

αξίας και της 

λειτουργίας µιας 

εταιρείας µε την 

εισαγωγή του χρέους 

 

Χωρίς το κόστος αντιπροσώπευσης, η εταιρική 

αξία θα ήταν η µέγιστη υπολογιζόµενη συν το 

όφελος από την εκπιπτοσιµότητα των τόκων. 

Πρέπει να βρεθεί το σηµείο εκείνο όπου το κόστος 

αντιπροσώπευσης από την επιπλέον µονάδα 

χρέους ελαττώνει την αξία της εταιρείας 
 

Does the cost of 

capital differ across 

countries? An 

agency perspective 

René M. Stulz 1995 

 

Κατά πόσο το κόστος 

κεφαλαίου διαφέρει 

για τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται 

σε διαφορετικές 

χώρες 
 

 

Το κόστος κεφαλαίου διαφοροποιείται ανά χώρα 

και τείνει να µειώνεται στις µεγαλύτερες. Το 

κόστος αντιπροσώπευσης, ανάµεσα σε άλλους 

παράγοντες, διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στις 

επενδυτικές αποφάσεις και στην κεφαλαιακή 

διάρθρωση των επιχειρήσεων 
 

 

Agency costs, asset 

specificity, and the 

capital structure of 

the firm 

 

Jon Vilasuso 

and 

Alanson 

Minkler 

2001 

 

Η σηµασία του 

κόστους 

αντιπροσώπευσης και 

της ιδιαιτερότητας 

των παγίων στην 

εταιρική κεφαλαιακή 

διάρθρωση 

 

Σε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα, η άριστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση προϋποθέτει τη χρήση 

τόσο χρέους όσο και µετοχικού κεφαλαίου, σε 

τέτοιο βαθµό ώστε να ελαχιστοποιείται το 

άθροισµα από τα κόστη αντιπροσώπευσης και από 

την ιδιαιτερότητα των παγίων. Η άριστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση εµπεριέχει µεγαλύτερα 

επίπεδα χρηµατοδότησης µέσω µετοχικού 

κεφαλαίου καθώς αυξάνεται ο βαθµός 

ιδιαιτερότητας των παγίων 
 

Do banks price 

owner - manager 

agency costs? An 

examination of small 

business borrowing 

James C. Brau 2002 

Σχέση τραπεζικής 

τιµολόγησης και 

εταιρικού 

ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος 

 

Το κόστος αντιπροσώπευσης δεν είναι οικονοµικά 

σηµαντικό ώστε οι τράπεζες να επιβαρύνουν τις 

εταιρείες µε υψηλότερο επιτόκιο δανεισµού ή να 

απαιτούν ισχυρότερες εξασφαλίσεις. Αντίθετα, η 

οικονοµετρική έρευνα επισήµανε άλλες 

µεταβλητές που επηρεάζουν το επιτόκιο δανεισµού 

και την απαίτηση εξασφαλίσεων 
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2.6 Μελέτες γύρω από τη θεωρία της αντιστάθµισης 

 

� Μία αξιόλογη έρευνα γύρω από την αντιστάθµιση ανάµεσα στο κόστος και στα 

οφέλη του χρέους πραγµατοποιήθηκε από τον Morris (1982). Ο Morris παρουσιάζει 

τις προϋποθέσεις για άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση σε σχέση µε την ελαστικότητα 

ορισµένων παραγόντων ως προς το βαθµό χρέους. Οι παράγοντες αυτοί είναι η 

πιθανότητα χρεοκοπίας, το επιτόκιο στο χρέος και το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Η συνολική αξία της εταιρείας ισούται µε την αξία της, εφόσον είχε χρηµατοδοτηθεί 

αποκλειστικά µε ίδια κεφάλαια, συν την αξία των φόρων που εξοικονοµήθηκαν από 

τη χρησιµοποίηση χρέους, µείον την αξία του κόστους πτωχεύσεως. Συνεπώς, η αξία 

της εξοικονόµησης από την εκπιπτοσιµότητα των τόκων µείον την αξία χρεοκοπίας 

αντικατοπτρίζει τη διαφορά στην αξία ανάµεσα στη µοχλευµένη και αµόχλευτη 

εταιρεία. Με άλλα λόγια, στόχος της θεωρίας µεγιστοποίησης της εταιρικής αξίας 

είναι η µεγιστοποίηση της παραπάνω διαφοράς και αυτό πραγµατοποιείται όταν 

εξισώνονται τα οριακά προϊόντα τους. Αυτό όµως πραγµατοποιείται µέσα από τη 

µελέτη των τριών προαναφερόµενων παραγόντων: 

α) Πιθανότητα χρεοκοπίας: Πρωταρχική έννοια στη θεωρία του Morris αποτελεί ο 

κίνδυνος χρεοκοπίας, καθώς δύναται να αποδειχτεί πολύ δαπανηρός. Ο παραπάνω 

παράγοντας συµπεριλαµβάνει το ενδεχόµενο αφερεγγυότητας (αδυναµία 

ανταπόκρισης στις καταβολές του δανείου ή προς τους πιστωτές), την κήρυξη 

πτώχευσης και την αναδιοργάνωση ή ρευστοποίηση της εταιρείας. Συχνά, οι 

µάνατζερ για να αποφύγουν ανάλογες καταστάσεις προτιµούν τη συγχώνευση µε 

συγγενικές εταιρείες του κλάδου. Εν συντοµία, ο Morris απέδειξε ότι η πιθανότητα 

χρεοκοπίας αποτελεί αυξανόµενη συνάρτηση της ποσότητας χρέους. 

β) Εξοικονόµηση µέσω της φορολόγησης: Αναφέρεται στα πλεονεκτήµατα της 

εκπιπτοσιµότητας των τόκων, µε την υποσηµείωση ότι δε νοείται αποκλειστική 

χρησιµοποίηση χρέους ως πηγή χρηµατοδότησης, λόγω του προαναφερόµενου 

κινδύνου χρεοκοπίας. 

γ) Κόστη χρεοκοπίας: Συµπεραίνεται ότι καθώς αυξάνεται η χρησιµοποίηση χρέους, 

αυξάνεται και η παρούσα αξία του αναµενόµενου κόστους χρεοκοπίας. 

Εποµένως, η διοίκηση της εταιρείας οφείλει να µεγιστοποιήσει τη διαφορά ανάµεσα 

στις παρούσες αξίες της εκπιπτοσιµότητας των τόκων και του κινδύνου χρεοκοπίας, 

µέσα από την παραγοντοποίηση των παραπάνω. Εντούτοις, οι προϋποθέσεις για την 

άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση είναι ευκολότερο να υλοποιηθούν στον αόριστο 
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ορίζοντα, καθώς µόνο τότε θεωρείται η ποσότητα του χρησιµοποιούµενου χρέους 

σταθερή. Αντίθετα, η πιθανότητα πτώχευσης είναι ίδια για κάθε περίοδο και 

διαφοροποιείται ανάλογα µε την ποσότητα του χρέους. 

Εν κατακλείδι, όσο µεγαλύτερες είναι οι ελαστικότητες της πιθανότητας χρεοκοπίας 

και του προεξοφλητικού επιτοκίου συγκριτικά µε την ελαστικότητα του επιτοκίου 

στο χρέος, τόσο γρηγορότερα το κόστος της χρεοκοπίας υπερβαίνει τα οφέλη του 

χρέους, καθώς το τελευταίο αυξάνεται. Ωστόσο, εάν η τελευταία ελαστικότητα είναι 

υψηλότερη σε σχέση µε τις δύο πρώτες, το άριστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης 

µπορεί να αποτελείται από την αποκλειστική χρησιµοποίηση χρέους.      

    

� Ως µοντέλο προσδιορισµού της άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης στην έρευνα 

των Ju, Parrino, Poteshman και Weisbach (2005) χρησιµοποιείται το µοντέλο του Ju 

(2001). Αυτό περιλαµβάνει ένα συγκεκριµένο αριθµό παραγόντων, που σχεδιάστηκαν 

να συνυπολογίζουν βασικά στοιχεία της απόφασης κεφαλαιακής διάρθρωσης, όπως η 

αποτίµηση των φορολογικών οφελών του χρέους, ένα περιοριστικό όριο χρεοκοπίας 

πάνω στην αξία της εταιρείας πέρα του οποίου η εταιρεία κινδυνεύει και ένας στόχος 

κεφαλαιακής διάρθρωσης στον οποίο η εταιρεία χρηµατοδοτεί ξανά το χρέος στη 

λήξη του. Το µοντέλο προσδιορίζει και πάλι την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση 

βάσει των επιχειρηµατικών φόρων και του κόστους χρεοκοπίας, αλλά διαφέρει στο 

ότι αποτελεί ένα δυναµικό µοντέλο που θέτει όρια στην αξία της εταιρείας. Πέρα από 

τα όρια αυτά, το άριστο σηµείο επαναπροσδιορίζεται καθώς η εταιρεία χρεοκοπεί. 

Αρχικά, παρατηρείται µία αρνητική σχέση ανάµεσα στη µόχλευση και στη 

µεταβλητότητα του ενεργητικού. Αυτό εξηγείται και από παλαιότερες έρευνες, όπου 

ριψοκίνδυνες εταιρείες αντιµετωπίζουν χαµηλό βαθµό µόχλευσης. Για τη µέση 

εταιρεία, το µοντέλο καταλήγει σε ένα δείκτη χρέους της τάξης του 15,29%, 

συγκριτικά µε το 22,62% που αποτελεί το µέσο δείκτη χρέους σε ένα δείγµα 2.609 

εταιρειών από την Compustat για το 2000.  

Επιπλέον, το µοντέλο καταλήγει ότι η πιθανότητα χρεοκοπίας σχετίζεται θετικά µε τη 

µεταβλητότητα του ενεργητικού. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ακόµη ότι καθώς 

µειώνεται ελαφρά ο χρόνος λήξης του χρέους οι συνέπειες είναι µηδαµινές στο δείκτη 

χρέους, ενώ ο διπλασιασµός του χρόνου λήξης οδηγεί σε αύξηση της µόχλευσης από 

την εταιρεία. Τέλος, καθώς η εταιρεία τείνει στη χρεοκοπία, η ίδια προσηµειώνει τα 

εναποµείναντα πάγιά της. 



33 

 

Το γεγονός ότι ο προβλεπόµενος από το µοντέλο δείκτης χρέους είναι χαµηλότερος 

από τον πραγµατικό, εξηγείται από τα ακόλουθα επιχειρήµατα: 

α) Εκτίµηση της µεταβλητότητας του ενεργητικού της εταιρείας: Σε σηµαντικό βαθµό ο 

χαµηλός δείκτης χρέους οφείλεται στην υψηλή µέση µεταβλητότητα. Περαιτέρω 

έρευνα έδειξε την ύπαρξη στατιστικών αποκλίσεων στην εκτίµηση της 

µεταβλητότητας, που οδήγησε σε υψηλότερες τιµές από τις πραγµατικές. 

β) ∆ιακρίβωση έναντι των προδιαγραφών του µοντέλου: Η χαµηλή εκτίµηση του 

δείκτη χρέους οφείλεται περισσότερο στην επιλογή των παραµέτρων, παρά στα ίδια 

τα χαρακτηριστικά του µοντέλου. Η χρησιµοποίηση των αντίστοιχων µοντέλων των 

Leland (1994) και Leland και Toft (1996), κατέληξε σε πολύ µεγαλύτερους δείκτες 

χρέους.  

γ) Οι προδιαγραφές του µοντέλου: Η δυναµική φύση του µοντέλου ευθύνεται µερικώς 

για το χαµηλό δείκτη χρέους. Τα στατικά µοντέλα καταλήγουν σε παραπλανητικά 

υψηλούς δείκτες χρέους, καθώς ο αρχικός βαθµός χρέους επιλέγεται γνωρίζοντας ότι 

θα διατηρηθεί σταθερός σε περίπτωση που η αξία της εταιρείας ανέλθει. Όσο 

µεγαλύτερο είναι το διάστηµα που η εταιρεία θα κλειδωθεί µε ένα συγκεκριµένο 

βαθµό χρέους, τόσο µεγαλύτερος επιθυµεί να είναι αυτός ο βαθµός. Το αντίθετο 

ακριβώς συµβαίνει στα δυναµικά µοντέλα. Σηµαντική αλλαγή στις προδιαγραφές του 

µοντέλου θα αποτελούσε η ικανότητα να λαµβάνει υπόψη τις στρατηγικές µελέτες ή 

τις επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και τη δυνατότητα διαπραγµάτευσης πριν την 

αναδιοργάνωση της εταιρείας ανάµεσα στους πιστωτές και τους µετόχους. Εντούτοις, 

το µοντέλο περιορίζεται από ένα καθορισµένο όριο πέρα του οποίου η εταιρεία 

χρεοκοπεί.   

δ) Σταθερός οριακός φορολογικός συντελεστής: Το µοντέλο βασίζεται στο γεγονός ότι 

ο φορολογικός συντελεστής δε διαφοροποιείται µε το δείκτη χρέους. Το παραπάνω 

όχι απλά δεν ισχύει, αλλά αντίθετα η φορολογική επιβάρυνση µειώνεται καθώς η 

µόχλευση αυξάνεται.  

Εύλογο ερώτηµα αποτελεί το µέγεθος του κόστους απόκλισης από το άριστο σηµείο 

κεφαλαιακής διάρθρωσης. Οι µελετητές καταλήγουν ότι καθώς τα κόστη αυτά είναι 

αβέβαια για τον έκαστο δείκτη χρέους, λογική πολιτική κεφαλαιακής διάρθρωσης θα 

ήταν η σπάνια αναπροσαρµογή του δείκτη χρέους. Με άλλα λόγια, θα ήταν 

κατάλληλη η προσαρµογή του δείκτη χρέους όταν ο τελευταίος έχει αποκλίνει κατά 

πολύ από το άριστο σηµείο του. 
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Αφού ο κύριος παράγοντας που οδηγεί στην επιλογή του χρέους είναι οι επερχόµενες 

φορολογικές απαλλαγές, τα αποτελέσµατα του µοντέλου αναµένονται να είναι 

ευπαθή ως προς το βαθµό της φορολογικής επιβάρυνσης. Αρχικά, το άριστο σηµείο 

του δείκτη χρέους σχετίζεται θετικά µε τη φορολογική επιβάρυνση. Παρόλα αυτά, η 

σχέση δεν είναι γραµµική, καθώς δεν εµφανίζεται τόσο ισχυρή όσο αναµενόταν. Τα 

αποτελέσµατα υποδεικνύουν µία θετική σχέση ανάµεσα στο δείκτη χρέους και στο 

προαναφερόµενο όριο χρεοκοπίας της εταιρείας. Τέλος, υφίσταται µία ασθενής 

αρνητική σχέση ανάµεσα στη µόχλευση και τα κόστη χρεοκοπίας (το ποσοστό 

µείωσης στην αξία της εταιρείας µετά από τη χρεοκοπία).      

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ηµερολογιακά τα σηµαντικότερα σηµεία από έναν 

αριθµό εµπειρικών µελετών γύρω από τη θεωρία της αντιστάθµισης. Εντούτοις, 

αξιόλογες µελέτες παρουσιάζονται και στο επόµενο κεφάλαιο, συγκρίνοντας την εν 

λόγω θεωρία µε τη χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης: 

 

Πίνακας 2.4  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τη θεωρία της αντιστάθµισης 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

Taxes, 

bankruptcy costs 

and the 

existence of an 

optimal capital 

structure 

James R. Morris 1982 

 

Άριστη κεφαλαιακή 

διάρθρωση σε σχέση µε 

την ελαστικότητα 

συγκεκριµένων 

παραγόντων ως προς το 

βαθµό χρέους 
  

 

Μεγιστοποίηση της διαφοράς ανάµεσα στις 

παρούσες αξίες της εκπιπτοσιµότητας των 

τόκων και του κινδύνου χρεοκοπίας µέσα από 

την παραγοντοποίηση. Όσο µεγαλύτερες είναι 

οι ελαστικότητες της πιθανότητας χρεοκοπίας 

και του προεξοφλητικού επιτοκίου, σχετικά µε 

την ελαστικότητα του επιτοκίου χρέους, τόσο 

γρηγορότερα το κόστος της χρεοκοπίας 

υπερβαίνει τα οφέλη του χρέους καθώς αυτό 

αυξάνεται 
 

Horses and 

rabbits? Trade-

off theory and 

optimal capital 

structure 

Nengjiu Ju, 

Robert Parrino,  

Allen M. Poteshman, 

Michael S. Weisbach 

2005 

 

Ένα δυναµικό µοντέλο 

αντιστάθµισης που 

προσδιορίζει την άριστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση 
  

 

Ο εκτιµώµενος δείκτης χρέους είναι κατά 

πολύ µικρότερος από το µέσο δείκτη ενός 

δείγµατος εταιρειών. Επεξήγηση των αιτιών 

του παραπάνω συµβάντος, µε ταυτόχρονη 

ανάλυση των χαρακτηριστικών και σχέσεων 

µεταξύ των παραγόντων του µοντέλου 
  

 

 

2.7 Μελέτες γύρω από τη θεωρία της ασύµµετρης πληροφόρησης 

 

� Όταν µια εταιρεία εκδίδει µετοχικό κεφάλαιο για να χρηµατοδοτήσει µία 

επένδυση, αναµφισβήτητα οι διευθυντές - ιδιοκτήτες εκτιµούν καλύτερα την αξία της 

εταιρείας από ότι η αγορά. Η µελέτη του Bradford (1987) εξετάζει το ενδεχόµενο 

όπου οι διαχειριστές είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες της επιχείρησης.  
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Αρχική υπόθεση αποτελεί ότι τη στιγµή που η εταιρεία αποφασίσει να εκδώσει 

µετοχές, οι γνώστες της εσωτερικής κατάστασης της εταιρείας µπορούν κατά τη 

διάρκεια της έκδοσης να αγοράσουν ή να πουλήσουν µετοχές στην τιµή έκδοσης. 

Φυσικά, οι έχοντες εσωτερική πληροφόρηση (διευθυντικά στελέχη ή µέτοχοι) θα 

αγοράσουν ή θα πουλήσουν µόνο εάν το κέρδος ξεπερνάει το κόστος της 

συναλλαγής.  

Παρόλο που ο Myers και ο Majluf (1984) απέδειξαν ότι η ανακοίνωση έκδοσης 

µετοχών για τη χρηµατοδότηση µιας επένδυσης συνοδεύεται από µείωση της τιµής 

της µετοχής και άρνηση αγοράς µετοχών από τους υφιστάµενους µετόχους, η έρευνα 

του Bradford έδειξε ότι αντίστοιχη µείωση τιµής προκύπτει και όταν τα άτοµα µε 

εσωτερική πληροφόρηση δεν αγοραπωλούν µετοχές κατά τη διάρκεια της έκδοσης  ή 

οι συναλλαγές των ατόµων αυτών δεν αλλάζουν τα δεδοµένα έκδοσης µετοχών από 

την εταιρεία. Όταν τα άτοµα αυτά (συνήθως κατέχουν σηµαντικό µερίδιο µετοχικού 

κεφαλαίου) µπορούν (και λόγω κόστους) να συµµετάσχουν στη συναλλαγή, η κάθε 

πιθανή ανακοίνωση έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να οδηγήσει σε 

οποιαδήποτε κατεύθυνση την τιµή µετοχής της εταιρείας. 

Η συγκεκριµένη µελέτη κάνει δύο υποθέσεις: πρώτον, σε µια ανακοίνωση έκδοσης 

νέου µετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό των εταιρειών µε θετικό αντίκτυπο στην τιµή 

της µετοχής είναι µεγαλύτερο όταν ταυτίζονται οι διευθυντές µε τους µέτοχους 

(ιδιοκτήτες) και δεύτερον, σε κάθε ανακοίνωση έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου, οι 

κινήσεις των ατόµων µε εσωτερική πληροφόρηση αποτελούν την καλύτερη 

πρόβλεψη για την αλλαγή στην τιµή της µετοχής, ανάλογα µε το ποσοστό των 

µετοχών που διαθέτουν τα άτοµα αυτά. Η οικονοµετρική έρευνα έδειξε ότι η τιµή της 

µετοχής µειώνεται µετά την ανακοίνωση έκδοσης νέων µετοχών, µε το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς ή την εσωτερική πληροφόρηση να παίζουν ταυτόχρονα σηµαντικό ρόλο.  

 

� Η έρευνα των Harris και Raviv (1990) εγκωµιάζει την πληροφοριακή ικανότητα 

του χρέους για τη συνολική αξιολόγηση µιας εταιρείας. Το παραπάνω επιτυγχάνεται 

καθώς η ύπαρξη κάποιου είδους χρέους συνεπάγεται πρώτον, µε την τακτική 

καταβολή δόσεων και δεύτερον, µε την αναγκαστική ρευστοποίηση παγίων ή την 

κήρυξη πτώχευσης σε περίπτωση µη ικανοποίησης των πιστωτών. Εποµένως, σε 

περίπτωση που οι µέτοχοι ή επενδυτές µια εταιρείας αµφιβάλλουν για την ποιότητα 

των στελεχών που διαχειρίζονται την εταιρεία ή για το µελλοντικό επιχειρηµατικό 

σχεδιασµό, µπορούν να χρησιµοποιήσουν την όποια µορφή χρέους για την άντληση 
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πληροφοριών µέσα από την παρακολούθηση των τακτικών αποπληρωµών. Σε 

περίπτωση που παρατηρήσουν προβλήµατα αποπληρωµής, µπορούν να επιδιώξουν τη 

ρευστοποίηση ή το κλείσιµο της εταιρείας. Ο άριστος βαθµός µόχλευσης θα 

προκύψει όταν το πιθανό κόστος πτώχευσης εξισωθεί µε τα οφέλη από τον 

πληροφοριακό ρόλο του χρέους. 

Στο δεύτερο µέρος αναπτύσσεται ένα στατικό και ένα δυναµικό µοντέλο που 

εξετάζουν τη συσχέτιση του χρέους µε άλλες µεταβλητές. Το στατικό µοντέλο 

καταλήγει ότι εταιρείες µε υψηλό βαθµό παγιοποίησης χρησιµοποιούν περισσότερο 

χρέος και συνεπώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος χρεοκοπίας. Παρόλα αυτά, έχουν 

µεγαλύτερη αγοραία αξία από εκείνες που έχουν ίδιο βαθµός παγιοποίησης αλλά όχι 

χρέος. Ακόµα, οι εταιρείες µε υψηλό βαθµό µόχλευσης υπόσχονται υψηλότερες 

αποδόσεις, καθώς έχουν µικρότερες πιθανότητες επιτυχηµένης ανασυγκρότησης σε 

πιθανή χρεοκοπία. Το δυναµικό µοντέλο παρουσίασε το επίπεδο χρέους σταθερό και 

ανεπηρέαστο από τα αναµενόµενα έσοδα και την πιθανότητα πτώχευσης της 

εταιρείας. Επιπλέον, ο αναµενόµενος βαθµός µόχλευσης αυξάνεται και η πιθανότητα 

πτώχευσης µειώνεται σε πιθανή αναδιοργάνωση της εταιρείας. 

 

� Από τα πιο ενδιαφέροντα θέµατα στην εταιρική χρηµατοδότηση αποτελεί το 

κίνητρο έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου παράλληλα µε τη διανοµή µερισµάτων στους 

υφιστάµενους µετόχους. Σύµφωνα µε τους John και Williams (1985), οι µάνατζερ 

διοχετεύουν την εσωτερική πληροφόρηση που διαθέτουν προς την αγορά µέσα από 

τα αυξηµένα µερίσµατα. Από την άλλη, οι Ravid και Sarig (1991) αποδεικνύουν ότι 

σε ισορροπία, οι εταιρείες µε την υψηλότερη αξία καταβάλλουν αυξηµένα µερίσµατα 

ή είναι περισσότερο µοχλευµένες.  

Στην έρευνα των Brick, Frierman και Kim (1998) υποστηρίζεται ότι οι εταιρείες 

επισηµαίνουν στο επενδυτικό κοινό την υψηλή αξία τους µέσα από τη µείωση της 

µόχλευσης (εκδίδοντας µετοχικό κεφάλαιο), ενώ ταυτόχρονα διανέµουν χρηµατικά 

µερίσµατα. ∆ιαφορετικά, υφίσταται µία θετική σχέση ανάµεσα στον άριστο βαθµό 

χρέους και στον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Τα παραπάνω εναντιώνονται στα µοντέλα 

των Ross (1977), Myers και Majluf (1984), Ravid και Sarig (1991), όπου η έκδοση 

µετοχικού κεφαλαίου λαµβάνεται ως κακή είδηση από την αγορά. Σε ένα τέτοιο 

περιβάλλον ασύµµετρης πληροφόρησης, όπου υφίσταται µία αντίθετη σχέση  

ανάµεσα στο άριστο σηµείο µόχλευσης και κινδύνου, οι εταιρείες επιδεικνύουν την 
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αξία τους µε την αύξηση του δανεισµού και φυσικά µε τη διανοµή υψηλών 

µερισµάτων.   

Η διοίκηση της εκάστοτε εταιρείας διαθέτει συγκεκριµένους τρόπους πληροφόρησης 

των επενδυτών για την πορεία της αλλά και για τις προσδοκώµενες χρηµατικές 

εισροές. Μέσα από κινήσεις, όπως η αύξηση της µόχλευσης, του διανεµόµενου 

µερίσµατος ή της επιχειρηµατικής αµοιβής, επηρεάζουν τους επενδυτές και 

προτρέπουν την αγοραπωλησία µετοχών. Σε κάθε περίπτωση, οι µάνατζερ υιοθετούν 

κάποια πολιτική, η οποία όµως µπορεί να γίνει αντικείµενο µίµησης από έναν 

ανταγωνιστή προκειµένου να παρασύρει το επενδυτικό κοινό, χωρίς ωστόσο η 

εταιρεία να είναι ανάλογης αξίας.  

 

Ο πίνακας 2.5 παρουσιάζει συνοπτικά τα σηµαντικότερα σηµεία από τις υφιστάµενες 

εµπειρικές µελέτες αναφορικά µε τη θεωρία της ασύµµετρης πληροφόρησης: 

 

Πίνακας 2.5  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τη θεωρία της ασύµµετρης πληροφόρησης 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

The issue decision of 

manager - owners 

under information 

asymmetry 

William D. 

Bradford 
1987 

Ασύµµετρη 

πληροφόρηση 

αναφορικά µε την 

αξία της εταιρείας 

 

Γνώστες της εσωτερικής κατάστασης µιας 

εταιρείας έχουν καλύτερη πληροφόρηση για την 

αξία της µετοχής και εποµένως η στάση τους στην 

αγοραπωλησία µετοχικού κεφαλαίου πρέπει να 

λαµβάνεται σοβαρά υπόψη 
 

Capital structure and 

the informational role 

of debt 

Milton Harris 

and 

Artur Raviv 

1990 

 

Η πληροφοριακή 

ικανότητα του 

χρέους ως εργαλείο 

αξιολόγησης µιας 

εταιρείας 
 

Ο δανεισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

εργαλείο πληροφόρησης για τις ενέργειες των 

διευθυντικών στελεχών και την πορεία της 

εταιρείας 

The effect of bank debt 

on optimal capital 

structure 

Shane A. 

Johnson 
1998 

 

Οι τράπεζες 

ειδικεύονται στη 

µετρίαση της 

ασύµµετρης 

πληροφόρησης 

ανάµεσα στις 

εταιρείες και τους 

πιστωτές 
 

Ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής και θετικής 

σχέσης ανάµεσα στον τραπεζικό δανεισµό και στο 

βαθµό µόχλευσης, υποδεικνύοντας ότι η επιλογή 

είδους χρέους αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην 

απόφαση κεφαλαιακής διάρθρωσης 

Asymmetric 

information concerning 

the variance of cash 

flows: The capital 

structure choice  

Ivan E. Brick, 

Michael 

Frierman, 

Yu Kyung Kim 

1998 

Ασύµµετρη 

πληροφόρηση στην 

πολιτική 

διαµόρφωσης της 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

 

Οι εταιρείες επισηµαίνουν στο επενδυτικό κοινό 

την υψηλή αξία τους µέσα από την αύξηση της 

µόχλευσης, ενώ ταυτόχρονα διανέµουν χρηµατικά 

µερίσµατα. Ωστόσο, εταιρείες που δε διαθέτουν 

ανάλογη αξία µπορεί να µιµούνται την πολιτική 

των ισχυρών εταιρειών του κλάδου, αποσκοπώντας 

στο να παρασύρουν το επενδυτικό κοινό 
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2.8 Μελέτες γύρω από τη θεωρία της σηµατοδότησης 

 

� Ο Ross (1977) ξεκινάει µε µία αναφορά στις θεωρίες των Modigliani και Miller 

(1958, 1963). Οι ΜΜ αρχικά διατύπωσαν ότι η εταιρική αξία είναι ανεξάρτητη της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης. Έπειτα, προσάρµοσαν το µοντέλο στην πραγµατικότητα 

και εισήγαγαν έννοιες όπως η χρεοκοπία και οι φόροι. Καθώς λοιπόν οι τόκοι 

εξαιρούνται από τα κέρδη για τον υπολογισµό της φορολόγησης, η αξία της 

επιχείρησης οφείλει να αυξάνεται µε την υποκατάσταση του µετοχικού κεφαλαίου µε 

χρέος. Παρόλα αυτά, σηµειώνεται η δυσκολία εκτίµησης του κόστους χρεοκοπίας, 

προκειµένου να εντοπιστεί το σηµείο εκείνο όπου τα οφέλη από την εκπιπτοσιµότητα 

των τόκων εξισώνονται µε το κόστος από µία πιθανή χρεοκοπία.  

Σε µία ανταγωνιστική και τέλεια αγορά χωρίς κόστη συναλλαγής ή φόρους, ο Ross 

παραθέτει ένα υπόδειγµα δύο εταιρειών Α και Β, µε συνολικά έσοδα α και β για την 

καθεµία αντίστοιχα. Εφόσον α > β και απουσιάζει οποιοσδήποτε κίνδυνος, οι αξίες 

των δύο εταιρειών σε χρόνο µηδέν ( 00 και BA VV ) υπολογίζονται ως: 

 

ABA
V

r
Vκαι

r
V 000

1
             

1
<

+
=

+
=

βα
 

 

όπου  r = το σίγουρο επιτόκιο ενός οµολόγου  

 

Στην παραπάνω περίπτωση οι επενδυτές µπορούν να ξεχωρίσουν την Α από την Β 

εταιρεία και να επιλέξουν την απόδοση που επιθυµούν. Στην περίπτωση όµως που 

δεν υπάρχει τέλεια πληροφόρηση στην αγορά, οι επενδυτές δεν ξεχωρίζουν τις 

εταιρείες, ενώ οι τελευταίες δύναται να µεταφέρουν λανθασµένα δεδοµένα στην 

αγορά. Ένας τρόπος για να µη συµβαίνει το παραπάνω είναι η ύπαρξη ενός 

αξιόπιστου µάνατζερ που επικυρώνει τα χρηµατοοικονοµικά σήµατα προς το 

επενδυτικό κοινό. Πέραν τούτου, υποθέτουµε ότι οι µάνατζερ δε διαθέτουν 

οποιαδήποτε επιπλέον εσωτερική πληροφόρηση ή εάν έχουν, δεν τη µεταφέρουν προς 

τα έξω. 

Με τα παραπάνω, κατανοείται η σηµασία της µεταβίβασης κάποιας εσωτερικής 

πληροφόρησης προς την αγορά για την αξία της κάθε εταιρείας. Ο ρόλος του 

µάνατζερ είναι πρωταρχικός και για αυτόν το λόγο καλό είναι να µην εµπορεύεται 

αξίες εκδιδόµενες από την ίδια την εταιρεία του. Αυτό συµβαίνει για να µην 

εκµεταλλεύεται την οποιαδήποτε εσωτερική πληροφόρηση διαθέτει και να µην  
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οδηγεί το επενδυτικό κοινό σε κινήσεις που ίδιος σχεδιάζει εσκεµµένα µε κάποιο 

απώτερο στόχο. 

Υπογραµµίζεται ότι οι µάνατζερ είναι φυσικό να διαθέτουν περισσότερη 

πληροφόρηση για την πορεία της εταιρείας. ∆εν µπορούν όµως, να γνωρίζουν εξ’ 

ολοκλήρου τις επιδόσεις της εταιρείας ούτε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο για κάθε 

µία απόφασή τους. Σε κάθε περίπτωση όµως, οι κινήσεις τους θεωρούνται και είναι 

αποτέλεσµα κάποιου είδους πληροφόρησης και συνεπώς επηρεάζουν µε τον έναν ή 

τον άλλον τρόπο την εταιρική αξία.   

 

� Σε µεταγενέστερο στάδιο, ο Jensen (1986) τονίζει τη συσχέτιση ανάµεσα στην 

αυξοµείωση της τιµής µιας µετοχής µε την ανακοίνωση πιθανής αλλαγής στην 

κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Ειδικότερα, ανακοίνωση για αύξηση στη 

µόχλευση, π.χ. για αγορά ιδίων µετοχών οδηγεί σε σηµαντική αύξηση της τιµής της 

µετοχής της εταιρείας (από 2,2% έως 21,9% αύξηση). Σε αντίθετη περίπτωση έχει 

παρατηρηθεί µείωση της τιµής της µετοχής από 0,4% έως 9,9%. Υπογραµµίζεται 

ακόµη ότι η κατοχή σηµαντικού αριθµού µετοχών (ορίζεται στο 15 - 20%) από τα 

διευθυντικά στελέχη, οδηγεί στο να λειτουργούν οι τελευταίοι και µε τη νοοτροπία 

των υπόλοιπων µετόχων. 

 

� Το 2005, ο Jensen πραγµατοποιεί µία νέα µελέτη για τους κινδύνους από την 

υπερτίµηση του µετοχικού κεφαλαίου. Το µετοχικό κεφάλαιο µιας εταιρείας είναι 

υπερτιµηµένο όταν η τιµή της µετοχής είναι υψηλότερη από την πραγµατική της αξία. 

Με άλλα λόγια, η απόδοση της εταιρείας θα είναι κατά πολύ µικρότερη από εκείνη 

πού αντιστοιχεί στην τιµή της µετοχής. Ο Jensen υπογραµµίζει τη σηµαντικότητα του 

προβλήµατος, την ώρα που ελάχιστα διευθυντικά στελέχη έχουν συνειδητοποιήσει 

την παγίδα που αποτελεί για την αξία της εταιρείας. Η υπερτίµηση του µετοχικού 

κεφαλαίου προκύπτει µέσα από το κόστος αντιπροσώπευσης και συνήθως 

εµφανίζεται σε νέες τεχνολογικές εταιρείες (κλάδος πληροφορικής) και σε ατελείς 

αγορές, όπου οι µάνατζερ «µαγειρεύουν» τα οικονοµικά στοιχεία των εταιρειών. 

Βασική αιτία ύπαρξης του φαινοµένου αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες 

εταιρείες θέτουν συγκεκριµένους στόχους για κάθε χρήση, ενώ ταυτόχρονα 

λειτουργεί ένα σύστηµα ανταµοιβών βασισµένο στο κατά πόσο επιτυγχάνονται οι 

στόχοι αυτοί. Σε περίπτωση που η απόδοση µιας εταιρείας δεν επιβεβαιώσει τις 

προσδοκίες των αναλυτών, η τιµή της µετοχής µειώνεται δραµατικά (µέση πτώση στο 
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5,1%), ενώ όταν ο στόχος επιτυγχάνεται νωρίτερα ακολουθεί χρηµατική επιβράβευση 

των στελεχών και άνοδος της τιµής της µετοχής (κατά µέσο όρο 5,5%). Το 

παραπάνω, οδηγεί σε µία διαχείριση της εταιρείας βάσει των προσδοκιών των 

αναλυτών, µε αποτέλεσµα οι µάνατζερ να µεταβάλλουν τις οικονοµικές καταστάσεις 

και αντί να δηµιουργούν αξία να  καταστρέφουν την εταιρεία. 

∆ιαφοροποιώντας τα οικονοµικά στοιχεία, ανέρχεται σηµαντικά η αξία του µετοχικού 

κεφαλαίου και η εταιρεία πρέπει πλέον να προβεί σε ενέργειες που θα αποφέρουν την 

αναµενόµενη από την αγορά απόδοση. Τότε, η εταιρεία καταφεύγει στην εξαγορά 

τρίτων επιχειρήσεων µε καταβολές υπερτιµηµένου κεφαλαίου ή χρησιµοποιεί φθηνό 

δανεισµό για ριψοκίνδυνες επενδύσεις µε αρνητική καθαρή παρούσα αξία. Καµία από 

αυτές τις ενέργειες δε βελτιώνει την απόδοσή της και οι καταστροφικές συνέπειες 

ολοένα και πλησιάζουν. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν η Enron, η eToys 

και η Nortel. Η τελευταία δε, προέβη στην εξαγορά 19 εταιρειών µέσω των 

υπερτιµηµένων µετοχών της και όταν η αξία αυτών µειώθηκε κατά 95%, όχι µόνο 

χρεοκόπησε η ίδια αλλά ταυτόχρονα δηµιούργησε τεράστιο κοινωνικό πρόβληµα µε 

το κλείσιµο και των εξαγορασµένων εταιρειών. 

Το πρόβληµα δε λύνεται σε καµία περίπτωση µέσα από την εξαγορά άλλων 

επιχειρήσεων ή µε την ανταµοιβή των διευθυντικών στελεχών µε µετοχές. Επιπλέον, 

η πώληση των υπερτιµηµένων µετοχών δεν αποτελεί λύση, καθώς υφίσταται σαφής 

άρνηση από τους επενδυτές που γνωρίζουν την πραγµατική αξία τους. Ακόµα, ο 

κυβερνητικός έλεγχος δεν είναι συνήθως αποτελεσµατικός, καθώς είναι δύσκολο να 

ελεγχθούν οι ενέργειες των µάνατζερ των εταιρειών. 

Μοναδική λύση αποτελεί η άρνηση στα «προστάγµατα» των αναλυτών, έτσι ώστε οι 

µάνατζερ να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους που µπορούν να επιτευχθούν από την 

εταιρεία. Ταυτόχρονα, πρέπει να περιοριστούν τα συστήµατα ανταµοιβών µέσα από 

την επίτευξη στόχων, καθώς δηµιουργούν ένα κλίµα αναξιοπιστίας. Τέλος, οφείλει η 

ίδια η εταιρεία να αναπτύξει συστήµατα ελέγχου των ενεργειών των διευθυντικών 

στελεχών, χωρίς να σταµατήσουν να ακούγονται οι απόψεις των επενδυτών για την 

τιµή της µετοχής της εταιρείας.     

 

Οµοίως µε τα προηγούµενα, ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα 

σηµαντικότερα σηµεία των υφιστάµενων εµπειρικών µελετών αναφορικά µε τη 

θεωρία της σηµατοδότησης: 
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 Πίνακας 2.6  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τη θεωρία της σηµατοδότησης 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

The determination of 

financial structure: 

The incentive - 

signaling approach 

Stephen A. 

Ross 
1977 

Η σηµασία της 

διοχέτευσης 

πληροφοριών στην 

αγορά για την αξία 

της κάθε εταιρείας 

 

Τονίζεται ο πρωταρχικός ρόλος του µάνατζερ στο 

φιλτράρισµα των διοχετευόµενων πληροφοριών 

προς την αγορά. Υπογραµµίζεται ότι οι µάνατζερ 

είναι φυσικό να διαθέτουν περισσότερη 

πληροφόρηση για την πορεία της εταιρείας. ∆εν 

µπορούν όµως, να γνωρίζουν εξ’ ολοκλήρου τις 

επιδόσεις της εταιρείας ούτε τον αναλαµβανόµενο 

κίνδυνο για κάθε µία απόφασή τους. Σε κάθε 

περίπτωση όµως, οι κινήσεις τους θεωρούνται και 

είναι αποτέλεσµα κάποιου είδους πληροφόρησης 

και συνεπώς επηρεάζουν µε τον έναν ή τον άλλον 

τρόπο την εταιρική αξία 
 

Agency costs of free 

cash flow, corporate 

finance and 

takeovers 

Michael C. 

Jensen 
1986 

 

Κεφαλαιακή 

διάρθρωση και 

κόστος 

αντιπροσώπευσης 

µέσα από τη 

χρησιµοποίηση των 

ελεύθερων 

διαθεσίµων 
 

Η χρησιµοποίηση των ελεύθερων διαθεσίµων 

(πλεονάζουσες ταµειακές ροές) για επενδύσεις, 

για αύξηση των µερισµάτων ή του δανεισµού από 

επαναγορά µετοχών κ.α., αυξάνει το κόστος 

αντιπροσώπευσης και οδηγεί σε διαφορετική 

κεφαλαιακή διάρθρωση     

Corporate finance 

and corporate 

governance 

Oliver E. 

Williamson 
1988 

Τα πλεονεκτήµατα 

του χρέους 

 

Η χρησιµοποίηση χρέους αποτελεί καλή είδηση 

για την αγορά. Ταυτόχρονα τονώνεται το αίσθηµα 

ευθύνης των διευθυντών και τα µελλοντικά οφέλη 

των επενδύσεων δε µοιράζονται µε το σύνολο των 

µετόχων,  όπως θα συνέβαινε µε µια έκδοση 

κεφαλαίου  
 

Capital structure as a 

control mechanism 

in corporations 

Oliver D. Hart 1988 

Η κεφαλαιακή 

διάρθρωση ως 

εργαλείο ελέγχου των 

εταιρειών 

 

Οι µάνατζερ χρησιµοποιούν την κεφαλαιακή 

διάρθρωση µε τέτοιο τρόπο ώστε να διοχετεύσουν 

στην αγορά και στο επενδυτικό κοινό τις 

πληροφορίες που επιθυµούν για την εταιρεία 

τους. Μία κεφαλαιακή διάρθρωση δύναται να 

επιτρέψει σε έναν τρίτο να ανακτήσει τον έλεγχο 

της εταιρείας µέσα από την αγορά αξιών και το 

δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση των 

µετόχων. Όσο πιο συγκεκριµένο είναι το 

συµβόλαιο ανάµεσα στον ιδιοκτήτη της εταιρείας 

και τον µάνατζερ, τόσο µικρότερο είναι το κόστος 

αντιπροσώπευσης 
 

Leverage ratios, 

industry norms, and 

stock price reaction: 

An empirical 

investigation of 

stock-for-debt 

transactions 

Robert M. Hull 1999 

 

Εξετάζεται κατά πόσο 

η µετοχική αξία 

επηρεάζεται από τις 

αλλαγές στο δείκτη 

χρέους της εταιρείας 

σε σχέση πάντα µε 

τον κλαδικό µέσο όρο 

µόχλευσης 
 

∆ιαπιστώνεται ότι κατά την περίοδο ανακοίνωσης 

µιας δηµόσιας εγγραφής, οι αποδόσεις των 

µετοχών των εταιρειών που αποµακρύνονται από 

τον κλαδικό µέσο είναι πολύ πιο αρνητικές από 

τις αποδόσεις των εταιρειών που συγκλίνουν προς 

τον κλαδικό µέσο 
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Discussion of the 

performance of long-

run stock returns 

following issues of 

public and private 

debt 

Gregory Alan 1999 

 

Σχολιασµός του 

άρθρου των Dichev 

και Piotroski (1999) 

αναφορικά µε την 

επίδοση των 

εταιρειών µετά από 

την έκδοση δηµόσιου 

ή ιδιωτικού χρέους 
 

Οι εκδότες ιδιωτικού χρέους αποδίδουν καλύτερα 

από τους εκδότες δηµοσίου χρέους, χωρίς όµως 

κάποια από τις δύο κατηγορίες να παρουσιάζει 

σηµαντική αρνητική επίδοση. Πρόσθετο 

συµπέρασµα της έρευνας των Dichev και 

Piotroski είναι ότι οι εκδόσεις µετατρέψιµου 

χρέους αποτελούν σήµα µειωµένης κερδοφορίας 

Agency costs of 

overvalued equity 

Michael C. 

Jensen 
2005 

Η υπερτίµηση του 

µετοχικού κεφαλαίου 

µέσα από το κόστος 

αντιπροσώπευσης   

 

Η υπερτίµηση της τιµής της µετοχής µέσα από 

την παραποίηση των οικονοµικών στοιχείων για 

την επιβεβαίωση των αναλυτών, µπορεί να 

οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσµατα 
 

 

 

2.9 Μελέτες γύρω από τη χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 

 

� Η ασύµµετρη πληροφόρηση, σε συνδυασµό µε τη φορολόγηση και τα κόστη 

συναλλαγής επικυρώνουν την ισχύ της θεωρίας της ιεράρχησης. Αναµφισβήτητα, τα 

κόστη της εσωτερικής χρηµατοδότησης µε αδιανέµητα κέρδη είναι κατά πολύ 

µικρότερα από τα αντίστοιχα κόστη µίας έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, το 

κόστος έκδοσης χρέους είναι κατά πολύ µικρότερο από το κόστος έκδοσης µετοχικού 

κεφαλαίου. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν την προτίµηση των εταιρειών για 

χρηµατοδότηση, αρχικά µέσω αδιανέµητων κερδών, έπειτα µέσω χρέους και τέλος, 

µε έκδοση µετοχικού κεφαλαίου.  

Μετά από µία αναφορά σε προηγούµενες µελέτες για τη σχέση ανάµεσα στο δείκτη 

χρέους και την κερδοφορία, το βαθµό ανάπτυξης και την επικινδυνότητα του 

εκάστοτε κλάδου, ο Baskin (1989) προχωρά σε µία έρευνα πάνω σε 378 εταιρείες από 

τον Fortune 500 για τα έτη 1960 - 1972. Συµπεριλαµβάνοντας τη σηµασία της 

διάρθρωσης των περιουσιακών στοιχείων (εταιρείες µε σηµαντικά περιουσιακά 

στοιχεία χρησιµοποιούν περισσότερο δανεισµό), επιβεβαιώνεται η ισχύς της θεωρίας 

της ιεράρχησης µέσα από το πρόβληµα της διανοµής των µερισµάτων, το οποίο 

περιορίζει την ελεύθερη χρήση των αδιανέµητων κερδών. Τα µερίσµατα των 

προηγούµενων ετών περιορίζουν άµεσα και έµµεσα τη µελλοντική πολιτική της 

εταιρείας. Υποτίθεται ότι τα υψηλά µερίσµατα των προηγούµενων ετών αυξάνουν τις 

µελλοντικές ανάγκες για ρευστά διαθέσιµα, µε συνέπεια την έντονη χρήση 

δανεισµού. Το παραπάνω ελέγχεται οικονοµετρικά και επιβεβαιώνεται µε µία 

στατιστικά σηµαντική και θετική σχέση. 
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Οι εταιρείες δανείζονται καθώς χρειάζονται χρηµατικούς πόρους. Καθώς η 

ασύµµετρη πληροφόρηση θέτει περιορισµούς στη χρηµατοδότηση µέσω της έκδοσης 

µετοχικού κεφαλαίου, ο δανεισµός γίνεται η πρωταρχική πηγή χρηµατοδότησης. Τα 

κόστη χρεοκοπίας ναι µεν περιορίζουν το δανεισµό, αλλά η χρηµατοδότηση µέσω 

χρέους φαίνεται να είναι προτιµητέα από τις επιχειρήσεις. Τέλος, τα µερίσµατα των 

προηγουµένων ετών φαίνεται να ασκούν µία αξιοσηµείωτη επίδραση πάνω στις 

επενδυτικές κινήσεις των εταιρειών, οι οποίες µε τη σειρά τους επηρεάζουν την 

κεφαλαιακή διάρθρωση.   

 

� Η µελέτη του Allen (1993) εξετάζει την ισχύ της θεωρίας της ιεράρχησης. Η 

έρευνα πραγµατοποιείται πάνω σε ένα δείγµα 89 εισηγµένων αυστραλιανών 

βιοµηχανικών και εµπορικών εταιρειών για την περίοδο 1954 - 1982. Τα 

αποτελέσµατα συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα της θεωρίας της αντιστάθµισης, 

σύµφωνα µε την οποία υφίσταται µία συνεχής ανταλλαγή ανάµεσα στα φορολογικά 

οφέλη του χρέους και στον κίνδυνο της χρεοκοπίας.  

Η θεωρία όµως του Donaldson (1961) φαίνεται να υιοθετείται από σηµαντικό αριθµό 

εταιρειών που προσπαθούν να διατηρήσουν ένα απόθεµα χρηµατοδότησης µέσω 

χρέους και κατά επέκταση ιεραρχούν τις πηγές χρηµατοδότησης µε πρωταρχική αυτή 

µέσω των αδιανέµητων κερδών. ∆εύτερη επιλογή χρηµατοδότησης αποτελεί το χρέος 

και τελευταία η έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. Υπογραµµίζεται ότι η ύπαρξη 

ασύµµετρης πληροφόρησης από τους επενδυτές συχνά οδηγεί σε µείωση της 

µετοχικής τιµής µετά από µία δηµόσια εγγραφή. Το παραπάνω αποδείχτηκε µέσα από 

τις µελέτες των Asquith και Mullins (1983), Masulis και Korwar (1986) και 

Mikkelson και Partch (1986), ενώ οι Pettit (1972), Charest (1978), Aharony και 

Swary (1980), και Brickley (1983) απέδειξαν ότι οι αυξοµειώσεις των µερισµάτων 

επηρεάζουν αντίστοιχα την τιµή της µετοχής. 

Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας του Allen δείχνουν µία στατιστικά σηµαντική 

και αρνητική σχέση ανάµεσα στην τρέχουσα µόχλευση και στην κερδοφορία 

προηγούµενων ετών. Η παραπάνω σχέση είναι σύµφωνη µε τη θεωρία της 

ιεράρχησης και συνεπώς εναντιώνεται στη θεωρία της αντιστάθµισης. Σηµειώνουµε 

ότι στην παραπάνω παλινδρόµηση χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι 

µέτρησης της µόχλευσης, µε τα αποτελέσµατα όµως να µη διαφοροποιούνται. 

Επιπλέον, τα συµπεράσµατα για τις αυστραλιανές εταιρείας ταυτίζονται µε τα 

αντίστοιχα της έρευνας του Baskin (1985, 1989) στις Ηνωµένες Πολιτείες.  
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Σε µία δεύτερη παλινδρόµηση παρατηρείται µία σηµαντική αρνητική σχέση ανάµεσα 

στο δείκτη χρέους και στα διανεµόµενα µερίσµατα των προηγουµένων ετών. Αυτό το 

αποτέλεσµα είναι αντίθετο µε τα αποτελέσµατα του Baskin και αποτελεί περισσότερο 

συνέπεια της πολυσυγγραµµικότητας παρά απόρριψη της θεωρίας της ιεράρχησης. 

Ακόµη, παρατηρήθηκε ότι η συσχέτιση των δεικτών µέτρησης του χρέους ήταν 

αισθητά υψηλότερη από τη συσχέτιση των διανεµόµενων µερισµάτων. 

Τέλος, ελέγχοντας την κερδοφορία εµφανίζεται µία σηµαντική αρνητική σχέση 

ανάµεσα στην ανάπτυξη και στα επίπεδα µερισµάτων των προηγουµένων ετών. 

Κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης µέσω επενδύσεων είναι το 

µέγεθος της εταιρείας. Ακόµη, υπάρχει µία σηµαντική θετική σχέση ανάµεσα στα 

επίπεδα µόχλευσης και στην εταιρική ανάπτυξη, ενώ είναι δύσκολο να συσχετιστούν 

εµπειρικά οι επενδυτικές κινήσεις µε την κερδοφορία. Παρά την υψηλή 

αυτοσυσχέτιση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών, όλα τα παραπάνω 

αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ισχύ της θεωρίας της ιεράρχησης.      

 

� Για τη µελέτη των Frank και Goyal (2003) συγκεντρώθηκαν οικονοµικά στοιχεία 

σε τρέχουσες αξίες αµερικάνικων εταιρειών για τη χρονική περίοδο 1971 - 1998 και 

χρησιµοποιήθηκε µία σειρά οικονοµετρικών µοντέλων και παλινδροµήσεων. Αρχικά, 

τονίζεται ότι η θεωρία της ιεράρχησης εναρµονίζεται περισσότερο µε τις µεγάλες 

εταιρείες. Οι ταχύρυθµα αναπτυσσόµενες εταιρείες, µε σηµαντικές ανάγκες σε 

κεφάλαιο κίνησης, καταλήγουν στη διατήρηση υψηλών δεικτών χρέους καθώς οι 

µάνατζερ είναι διστακτικοί στην έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. Στην ίδια λογική, η 

θεωρία της ιεράρχησης απορρίπτεται στις µικρές εταιρείες, ενώ µερικώς λειτουργεί 

για τις µεσαίες. 

Σε δεύτερη φάση, αναπτύσσεται το ακόλουθο µοντέλο, για το οποίο αναλύουµε 

εκτενώς τα αναµενόµενα πρόσηµα των πρώτων διαφορών των µεταβλητών του: 

 

∆Di = α + βT∆Τi + βΜΤΒ∆ΜΤΒi + βLS∆LSi + βP∆Pi + βDEF∆EFi + εi 

 

α) Σύµφωνα µε τους Harris και Raviv (1991), εταιρείες µε περιορισµένες ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις Τ, αντιµετωπίζουν εντονότερο πρόβληµα ασύµµετρης 

πληροφόρησης. Συνεπώς, τείνουν να αποφεύγουν το δανεισµό ως πηγή 

χρηµατοδότησης και αναµένεται βΤ < 0. Στην παρούσα έρευνα όµως, ενστερνίζεται η 

λογική ότι τα πάγια στοιχεία χρησιµεύουν ως εξασφάλιση για δανεισµό και εποµένως 

αναµένεται βΤ > 0. 
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β) Εταιρείες µε δυνατότητες ανάπτυξης (υψηλό δείκτη αξίας αγοράς προς λογιστική 

αξία), αποφεύγουν την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και στρέφονται προς το 

δανεισµό. Παρόλα αυτά, οι µελετητές πιστεύουν ότι οι εταιρείες αυτές θεωρούνται 

υψηλού πιστωτικού κινδύνου και αναµένουν βΜΤΒ < 0. 

γ) Οι µεγάλες εταιρείες (βάσει του λογαρίθµου του κύκλου εργασιών S) έχουν τη 

δυνατότητα να προσφεύγουν σε χαµηλού κόστους δανεισµό, µε αποτέλεσµα να 

θεωρείται φυσική η ύπαρξη θετικής σχέσης µε το χρέος D,  βLS > 0. 

δ) Οι προβλέψεις για τη σχέση του χρέους µε την κερδοφορία P είναι αµφίδροµες. Η 

θεωρία της αντιστάθµισης διατυπώνει ότι οι κερδοφόρες εταιρείες οφείλουν να 

διατηρούν υψηλό δείκτη µόχλευσης προκειµένου να εκµεταλλεύονται τα οφέλη από 

την εκπιπτοσιµότητα των τόκων. Σε αντίθεση µε τη βιβλιογραφία, τα εµπειρικά 

αποτελέσµατα δείχνουν µία αρνητική σχέση ανάµεσα στην κερδοφορία και το χρέος, 

ήτοι βP < 0. ∆ιαφορετικά, καθώς η εταιρεία αυξάνει την κερδοφορία της, µειώνει το 

υφιστάµενο χρέος µέσω των κερδών.     

Τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής µελέτης δείχνουν ότι οι καθαρές εκδόσεις 

µετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται µε αύξοντα ρυθµό συγκριτικά µε τις καθαρές 

εκδόσεις χρέους. Το τελευταίο µάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τις δεκαετίες 

του ’80 και ’90, µια σειρά από µικρές εταιρείες αποφάσισαν να διακινήσουν τις 

µετοχές τους µέσα από τη χρηµατιστηριακή αγορά. Αυτές οι εταιρείες 

χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως µέσα από δηµόσιες εγγραφές, παρά από την έκδοση 

χρέους. Συνεπώς, για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο, η συνολική χρηµατοδότηση 

των εταιρειών εναντιώνεται στη θεωρία της ιεράρχησης και υλοποιείται µέσα από την 

έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η ισχύς της εκάστοτε θεωρίας είναι και 

θέµα χρόνου - περιόδου. 

Σε συµφωνία µε τη θεωρία της αντιστάθµισης, εµφανίζεται µία θετική σχέση 

ανάµεσα στη µόχλευση και στη διανοµή µερισµάτων. Αντίστοιχα, θετική σχέση 

εµφανίζεται και ανάµεσα στο χρέος και τις επενδύσεις. Τέλος, οι συντελεστές των 

προαναφερόµενων τεσσάρων µεταβλητών εµφανίζονται σύµφωνοι µε τα 

αναµενόµενα και τη θεωρία της ιεράρχησης. 

 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα σηµαντικότερα σηµεία από 

προϋπάρχουσες εµπειρικές µελέτες σχετικά µε τη χρηµατοδοτική θεωρία της 

ιεράρχησης. Παροµοίως, παραπέµπουµε στο επόµενο κεφάλαιο για πρόσθετες 

εµπειρικές µελέτες γύρω από την εν λόγω θεωρία: 
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Πίνακας 2.7  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τη χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

An empirical 

investigation of the 

pecking order 

hypothesis 

Jonathan 

Baskin 
1989 

Εξέταση της ισχύος 

της θεωρίας της 

ιεράρχησης στις 

ΗΠΑ 

 

Επιβεβαιώνεται η ισχύς της θεωρίας της 

ιεράρχησης µέσα από το πρόβληµα της διανοµής 

µερισµάτων, το οποίο περιορίζει την ελεύθερη 

χρήση των αδιανέµητων κερδών. Τα µερίσµατα 

των προηγουµένων ετών φαίνεται να ασκούν µία 

αξιοσηµείωτη επίδραση πάνω στις επενδυτικές 

κινήσεις των εταιρειών, οι οποίες µε τη σειρά 

τους επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση της 

εταιρείας 
 

The pecking order 

hypothesis: Australian 

evidence 

David E. Allen 1993 

Εξέταση της ισχύος 

της θεωρίας της 

ιεράρχησης στην 

Αυστραλία 

 

Επιβεβαιώνεται η ισχύς της θεωρίας της 

ιεράρχησης. Πραγµατοποιείται σύγκριση µε τα 

αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας του 

Baskin 
 

Testing the pecking 

order theory of capital 

structure  

Murray Z. 

Frank 

and 

Vidhan K. 

Goyal 

2003 

Εξέταση της ισχύος 

της θεωρίας της 

ιεράρχησης σε 

αµερικάνικες 

εταιρείες 

 

Η ισχύς της θεωρίας της ιεράρχησης είναι θέµα 

µεγέθους εταιρείας (εναρµονίζεται περισσότερο 

µε τις µεγάλες εταιρείες) και χρόνου. Η 

συσχέτιση του χρέους µε τη δυνατότητα 

ανάπτυξης της εταιρείας και την κερδοφορία 

είναι αρνητική, ενώ µε το δείκτη παγιοποίησης 

και το µέγεθος της εταιρείας είναι θετική  
 

 

 

2.10 Μελέτες γύρω από τη θεωρία του κόστους συναλλαγών 

 

� Ο Passov (2003) πραγµατεύεται το σχεδιασµό της κεφαλαιακής διάθρωσης µιας 

εταιρείας σύµφωνα µε τον κλάδο της και ειδικότερα µε το βαθµό παγιοποίησης. 

Αναφέρεται σε φαρµακευτικές καθώς και σε εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες 

ξοδεύουν τεράστια ποσά για έρευνα & ανάπτυξη. Αν οι εταιρείες αυτές, δεν 

πραγµατοποιήσουν τις προαναφερόµενες δαπάνες, η µελλοντική αξία τους θα µειωθεί 

δραµατικά, καθώς οι ταµειακές ροές των επόµενων χρόνων προέρχονται από τα υπό 

εξέλιξη προϊόντα. Τέτοιες εταιρείες οφείλουν να διατηρούν ένα σταθερό τρόπο 

χρηµατοδότησης, µια και η ιστορία (λ.χ. Intel) απέδειξε ότι σε περιόδους χαµηλής 

ρευστότητας, ο δανεισµός κατέληξε ιδιαίτερα ακριβός ή δυσεύρετος. 

Η αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων µιας επιχείρησης µπορεί εύκολα να 

εκτιµηθεί από εξωτερικούς επενδυτές. Σε αντίθεση, η αξία των ασώµατων 

ακινητοποιήσεων είναι τυπικά αντιληπτή µονάχα από την ίδια την εταιρεία ή τους 

στενούς συνεταίρους της. Με άλλα λόγια, η αξία των ασώµατων ακινητοποιήσεων 

είναι έντονα εξαρτηµένη από την ικανότητα της εταιρείας να τα χρηµατοδοτήσει, ενώ 

η αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων είναι ανεξάρτητη από την εταιρεία. 
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Επιπλέον, ο κίνδυνος να µην µπορεί η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις για 

τις ασώµατες ακινητοποιήσεις δεν µπορεί να περιοριστεί όπως στις ενσώµατες. 

Μοναδική λύση αποτελεί η διατήρηση εύκολα ρευστοποιήσιµων στοιχείων, καθώς 

κρίσεις ρευστότητας συνήθως προκύπτουν όταν κορυφώνεται η αξία συνέχισης της 

έρευνας.  

Το άριστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης υπολογίζεται στο σηµείο που το 

αναµενόµενο κόστος του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου από την πιθανότητα 

χρεοκοπίας αρχίζει να υπερέχει τα φορολογικά οφέλη του χρέους. Ειδικότερα, το 

φορολογικό όφελος είναι το πηλίκο του ποσού δανεισµού µε τον οριακό 

επιχειρηµατικό φόρο. Το κόστος του χρέους υπολογίζεται από το πηλίκο της 

πιθανότητας η εταιρεία να µην ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της µε την επίδραση 

του παραπάνω ενδεχοµένου στην αξία της. Ένας πρακτικός τρόπος υπολογισµού της 

πιθανότητας µη ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το χρέος, είναι η 

παρατήρηση των ιστορικών µεταβολών των ταµειακών ροών της εταιρείας. 

Σηµειώνεται ότι οι τεχνολογικές εταιρείες αντιµετωπίζουν υψηλότερα 

χρηµατοοικονοµικά κόστη λόγω των εξόδων έρευνας & ανάπτυξης, κάτι που 

ενσωµατώνεται στην πιθανότητα αποτυχίας. Ακόµα, η επίδραση της χρεοκοπίας στην 

αξία της εταιρείας είναι πολύ µεγαλύτερη (µείωση µέχρι 80%) στις εταιρείες µε 

ασώµατες ακινητοποιήσεις από τις εταιρείες µε υψηλή παγιοποίηση (µέση µείωση 

αξίας της τάξης του 20%). 

 

Πιο κάτω παρουσιάζεται συνοπτικά η σηµαντική έρευνα του Passov αναφορικά µε τη 

χρηµατοδοτική θεωρία του κόστους συναλλαγών, ενώ υπενθυµίζουµε τη µελέτη των 

Vilasuso και Minkler (2001) γύρω από την ιδιαιτερότητα των παγίων, η οποία 

υπογραµµίστηκε σε προηγούµενη ενότητα:  

 

Πίνακας 2.8  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τη θεωρία του κόστους συναλλαγών 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

How much cash does 

your company need? 

Richard 

Passov  
2003 

 

Κεφαλαιακή 

διάρθρωση σύµφωνα 

µε τον κλάδο και 

ειδικότερα µε το 

βαθµό παγιοποίησης 

της εταιρείας 
 

Η αξία των ασώµατων ακινητοποιήσεων είναι 

αντιληπτή µόνο από την ίδια την εταιρεία και 

εξαρτηµένη από την ικανότητα της εταιρείας να 

τα χρηµατοδοτήσει από µόνη της 
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2.11 ∆ιάφορες µελέτες γύρω από τον προσδιορισµό της εταιρικής κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

 

� Ο Marsh (1982) προσπαθεί να επιλύσει το πρόβληµα της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης µέσα από ένα περιγραφικό µοντέλο επιλογής µετοχικού κεφαλαίου ή 

χρέους, το οποίο υποθέτει ότι η επιλογή χρηµατοδότησης αποτελεί συνάρτηση της 

διαφοράς ανάµεσα στον υφιστάµενο και στον επιθυµητό βαθµό µόχλευσης (στόχο). Η 

µελέτη εστιάζεται στη µακροχρόνια χρηµατοδότηση και αναµένει ότι οι µικρότερες 

εταιρείες βασίζονται κυρίως στο βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό. Καθώς οι 

εταιρείες ταυτίζουν τη λήξη των υποχρεώσεων µε την απόσβεση των περιουσιακών 

στοιχείων, ο µακροχρόνιος δανεισµός πρέπει να συνδέεται µε τα πάγια στοιχεία, ενώ 

ο βραχυχρόνιος µε το κυκλοφορούν ενεργητικό. Οι επεξηγηµατικές µεταβλητές που 

χρησιµοποιεί το οικονοµετρικό µοντέλο χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

α) Απόκλιση από το στόχο µόχλευσης: Ως απόκλιση νοείται η διαφορά ανάµεσα στο 

στόχο µόχλευσης και στον υφιστάµενο βαθµό µόχλευσης. Ο στόχος µόχλευσης 

υπολογίζεται ως ο διαχρονικός µέσος όρος µόχλευσης των τελευταίων δέκα ετών. 

Πραγµατοποιείται διαχωρισµός ανάµεσα σε βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο δανεισµό, 

καθώς το άθροισµα σε µία µεταβλητή θα οδηγούσε σε απώλεια πληροφόρησης. 

Χρησιµοποιείται η λογιστική και όχι η τρέχουσα αξία του δείκτη χρέους. 

β) Πληρεξούσιοι δείκτες για το στόχο µόχλευσης: Ο Marsh χρησιµοποιεί ως 

προσδιοριστικούς παράγοντες του χρέους το µέγεθος της εταιρείας, το λειτουργικό 

κίνδυνο και τη σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων. Αναφορικά µε το µέγεθος της 

εταιρείας, αναµένεται οι µικρότερες εταιρείες να διατηρούν χαµηλούς δείκτες χρέους 

και υπολογίζεται ως ο λογάριθµος του χρησιµοποιούµενου κεφαλαίου. Ο 

λειτουργικός κίνδυνος υπολογίζεται ως η τυπική απόκλιση των κλιµακούµενων 

κερδών, ενώ η σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων µετριέται ως το πηλίκο των 

παγίων στοιχείων προς το σύνολο του ενεργητικού. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία 

των παγίων στοιχείων τόσο υψηλότερη αναµένεται η µόχλευση. Η εταιρική 

φορολόγηση δε συµπεριλαµβάνεται στους προσδιοριστικούς παράγοντες του χρέους, 

καθώς επηρεάζει όλες τις εταιρείες µε τον ίδιο βαθµό. 

γ) Συγχρονισµός και συνθήκες αγοράς:  Χρησιµοποιούνται δύο προσδιοριστικοί 

παράγοντες της αγοράς (επίπεδο µετοχικού κεφαλαίου και χρέους σε σχέση µε τις 

πρόσφατες επιδόσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς και της αγοράς οµολόγων) και 

ένας παράγοντας που συλλαµβάνει τις εταιρικές ενέργειες (η µελέτη του παρελθόντος 
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αποτελεί δείκτη της µελλοντικής εταιρικής επίδοσης). Ο τελευταίος µετριέται ως η 

διαφορά ανάµεσα στην απόδοση της µετοχής και της αγοράς. 

δ) Άλλες µεταβλητές: ∆ύο πρόσθετες µεταβλητές είναι ο δείκτης διανοµής και η 

απόδοση της επένδυσης. Ο πρώτος ορίζεται ως το τρέχον µέρισµα διαιρούµενο µε τα 

κέρδη µετά φόρων, ενώ η απόδοση της επένδυσης υπολογίζεται ως το πηλίκο των 

κερδών µετά φόρων προς το σύνολο των επενδύσεων. 

Μετά από µία επιλογή στις παραπάνω µεταβλητές το τελικό µοντέλο περιλαµβάνει 

τις δύο µεταβλητές απόκλισης από το στόχο µόχλευσης (βραχυχρόνιο και 

µακροχρόνιο), το µέγεθος της εταιρείας, την αναλογία παγίων στοιχείων και τον 

κίνδυνο χρεοκοπίας και τις τρεις µεταβλητές αναφορικά µε τις συνθήκες αγοράς και 

το συγχρονισµό. Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν τις αναµενόµενες 

σχέσεις. Συνεπώς, εταιρείες που είναι κάτω του µακροχρόνιου ή πάνω του 

βραχυχρόνιου στόχου µόχλευσης είναι πιθανό να εκδώσουν χρέος, ενώ µικρές 

εταιρείες µε περιορισµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία και αυξηµένο κίνδυνο 

χρεοκοπίας είναι πιθανό να εκδώσουν µετοχικό κεφάλαιο. Ακόµη, εταιρείες που 

αντιµετώπισαν πρόσφατες αυξήσεις στην τιµή της µετοχής εκδίδουν µετοχικό 

κεφάλαιο, µε την επιλογή έκδοσης να εξαρτάται σηµαντικά από τις αναµενόµενες 

συνθήκες της χρηµατιστηριακής αγοράς ή της αγοράς οµολόγων.      

 

� Η µελέτη των Titman και Wessels (1988) υπογραµµίζει έναν αριθµό παραγόντων 

που επηρεάζουν τον εταιρικό βαθµό µόχλευσης και έπειτα ελέγχει τη στατιστική 

σηµαντικότητά τους. Για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισµός χρέους σε µετατρέψιµο 

οµολογιακό δάνειο, βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο δανεισµό. Ειδικότερα, 

αναφέρονται οι ακόλουθοι παράγοντες που επηρεάζουν ή απλά συσχετίζονται µε την 

κεφαλαιακή διάρθρωση µιας επιχείρησης:  

α) Η υποθηκευµένη αξία των περιουσιακών στοιχείων: Εταιρείες που επρόκειτο να 

υποθηκεύσουν τα πάγια τους, χρησιµοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο χρέος  

προκειµένου να εκµεταλλευτούν αυτή τη δεδοµένη ευκαιρία. Εποµένως, υπάρχει µια 

θετική σχέση ανάµεσα στο δείκτη µόχλευσης και στη δυνατότητα της εταιρείας να 

υποθηκεύσει περιουσιακά στοιχεία.  

β) Φορολογικές ελαφρύνσεις εκτός δανεισµού: Εταιρείες που έχουν φορολογικά οφέλη 

από τη µη χρησιµοποίηση χρέους (λ.χ. υψηλά επίπεδα αποσβέσεων), έχουν χαµηλό 

δείκτη µόχλευσης σχετικά µε τις ταµειακές ροές τους. 
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γ) ∆υνατότητες ανάπτυξης: Εταιρείες που ανήκουν σε αναπτυσσόµενους κλάδους 

χρησιµοποιούν χαµηλό δανεισµό, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ένταξης σε 

επενδυτικά προγράµµατα, κάτι που σηµαίνει ασύµµετρη πληροφόρηση από τη µεριά 

της εταιρείας και των πιστωτών. ∆ύναται να υπάρξει θετική συσχέτιση µε το 

βραχυπρόθεσµο χρέος και αρνητική µε το µακροπρόθεσµο. 

δ) Μοναδικότητα εταιρείας: Εταιρείες µε κάποιο είδος µοναδικότητας (λ.χ. 

εξειδικευµένα προϊόντα) αντιµετωπίζουν υψηλά κόστη σε περίπτωση ρευστοποίησης, 

κάτι που δηµιουργεί αρνητική συσχέτιση µε το δείκτη χρέους.  

ε) Ταξινόµηση του κλάδου: Εταιρείες που παράγουν προϊόντα που απαιτούν την 

ύπαρξη συγκεκριµένου σέρβις ή ανταλλακτικών αντιµετωπίζουν υψηλά κόστη 

ρευστοποίησης και υφίσταται οµοίως αρνητική σχέση µε το δείκτη χρέους. 

στ) Μέγεθος εταιρείας: Εταιρείες µε σηµαντικό βαθµό παγιοποίησης αντιµετωπίζουν 

χαµηλές πιθανότητες χρεοκοπίας και εποµένως χρησιµοποιούν περισσότερο 

δανεισµό. Μικρότερες εταιρείες αντιµετωπίζουν υψηλά κόστη έκδοσης κεφαλαίου ή 

οµολογιών και εποµένως χρησιµοποιούν ως επί το πλείστον βραχυπρόθεσµο 

δανεισµό.   

ζ) Μεταβλητότητα κερδών: Τονίζεται ότι ο δείκτης χρέους µειώνεται καθώς η 

µεταβλητότητα των κερδών αυξάνεται. 

η) Κερδοφορία: Υφίστανται διάφορες απόψεις αναφορικά µε τη σχέση της εταιρικής 

κερδοφορίας µε το δείκτη χρέους. Αναµφισβήτητα όµως, η κερδοφορία παίζει 

σηµαντικό ρόλο στον καθορισµό της κεφαλαιακής διάρθρωσης κάθε εταιρείας.  

Η οικονοµετρική έρευνα πιστοποιεί την αρνητική σχέση του δείκτη χρέους µε τη 

µοναδικότητα και την κερδοφορία (υπερισχύει η χρηµατοδοτική θεωρία της 

ιεράρχησης), αλλά και τη θετική σχέση µε το µέγεθος της εταιρείας. Από την άλλη 

πλευρά τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα δεν επιβεβαιώνουν τις αναµενόµενες 

συσχετίσεις µε τις φορολογικές ελαφρύνσεις εκτός δανεισµού, τη µεταβλητότητα των 

κερδών, τη δυνατότητα υποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων και τη δυνατότητα 

ανάπτυξης του κλάδου.  

 

� Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των εµπειρικών µελετών γύρω από την 

κεφαλαιακή διάρθρωση επικεντρώνεται στις µεγάλες εισηγµένες εταιρείες. Μόνο 

ένας περιορισµένος αριθµός µελετών ασχολείται µε τις µικρότερες εταιρείες, 

ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγεται και η εν λόγω µελέτη του Norton (1991). Τα 

αποτελέσµατα προέρχονται από την αποστολή ερωτηµατολογίων σε περισσότερες 
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από 400 µικρές εταιρείες, οι οποίες όµως διακρίνονται για την αξιόλογη δυνατότητα 

ανάπτυξής τους. Πάνω από το 27% των ερωτηµατολογίων συµπληρώθηκε και 

στάλθηκε πίσω για την αναγωγή των παρακάτω συµπερασµάτων. Σηµειώνεται ότι 

τηρήθηκε η ανωνυµία ως προς την απάντησή τους, καθώς και το γεγονός ότι η 

µεγαλύτερη εταιρεία του δείγµατος είναι µικρότερη σε µέγεθος από το µισό του 

µεγέθους της µικρότερης εταιρείας του Fortune 500. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

υπογραµµίζονται παρακάτω: 

α) Με διαφορά οι περισσότερες εταιρείες υιοθετούν τη θεωρία της ιεράρχησης για τη 

χρηµατοδότησή τους. Οι θεωρίες της αντιστάθµισης και της σηµατοδότησης φέρονται 

να έχουν µηδενική εφαρµογή. Ένας περιορισµένος αριθµός εταιρειών δήλωσε ότι θα 

µείωνε τη µόχλευσή του σε απάντηση της αύξησης του κινδύνου χρεοκοπίας.  

β) Η εκάστοτε εταιρεία λαµβάνει υπόψη την αντίδραση της αγοράς σε κάθε νέα 

έκδοση χρέους ή µετοχικού κεφαλαίου.  

γ) Οι εταιρείες προτιµούν την έκδοση χρέους όταν το κόστος δανεισµού είναι χαµηλό 

και την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου όταν η µετοχική τιµή κρίνεται υψηλή (υπόθεση 

αξιοποίησης των ευκαιριών της αγοράς από τη διοίκηση της εταιρείας, Baker και 

Wurgler, 2002). 

δ) Τα δύο τρίτα του δείγµατος απήντησαν ότι τα έσοδα από µία δηµόσια εγγραφή 

χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον για την ανάπτυξη της εταιρείας, χωρίς 

απαραίτητα να διαφοροποιείται η πολιτική κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

ε) Σε αποφάσεις, όπως η χρήση των εσόδων από µία έκδοση µετοχών ή επιλογή 

χρηµατοδότησης µέσω δηµόσιας εγγραφής, καίριο σηµείο αποτελεί η προσωπική 

επιλογή του επιχειρηµατία.   

στ) Αναφορικά µε την προσαρµογή της εταιρικής µόχλευσης σε κάποιο στόχο (λ.χ. ο 

µέσος όρος µόχλευσης του κλάδου), το 28% των εταιρειών δήλωσε ότι αυτή τη 

στιγµή τον ξεπερνάει, το 21% ότι βρίσκεται κοντά στο στόχο, το 25% ότι είναι κάτω 

του στόχου, ενώ το 26% απήντησε ότι δε θέτει κάποιο στόχο. 

ζ) Οι περισσότερες εταιρείες του δείγµατος απήντησαν ότι δεν τους απασχολεί η 

πιθανή ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης ή το κόστος αντιπροσώπευσης. 

η) Το 80% των εταιρειών θεωρεί ότι το άριστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης 

υφίσταται εκεί όπου ελαχιστοποιείται το εταιρικό κόστος κεφαλαίου. Οι 

περισσότερες πιστεύουν ότι όσο αυξάνουν τη µόχλευσή τους θα αυξάνεται το κόστος 

χρηµατοδότησής µέσω τραπεζικού δανεισµού. 
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θ) Ένας µεγάλος αριθµός εταιρειών διαφωνεί µε τη θεωρία των Myers και Majluf 

(1984) ότι η έκδοση µετοχικού κεφαλαίου αποτελεί κακή είδηση για την αγορά. 

ι) Μόλις το 17% των εταιρειών έδειξε την προτίµησή του για µηδενική χρήση 

µακροχρόνιου δανεισµού. 

κ) Το 75% των εταιρειών αδυνατούσε να δώσει έναν αριθµητικό υπολογισµό για το 

κόστος πτώχευσης και συνεπώς, κατέληξε στη γνώµη ότι το κόστος χρεοκοπίας δεν 

επηρεάζει την απόφαση χρηµατοδότησης. 

 

� Η µεταγενέστερη έρευνα των Bennett και Donnelly (1993) εξετάζει τη στατιστική 

σηµαντικότητα και επίδραση παρόµοιων µεταβλητών µε εκείνη των Titman και 

Wessels (1988) αναφορικά µε τον καθορισµό της κεφαλαιακής διάρθρωσης µιας 

εταιρείας. Στη συγκεκριµένη µελέτη γίνεται διαχωρισµός τόσο ανάµεσα στο 

βραχυχρόνιο και στο µακροχρόνιο δανεισµό, καθώς πηγάζουν διαφορετικά κόστη 

από τον καθένα, όσο και ανάµεσα στη λογιστική και στην τρέχουσα αξία του χρέους.  

Η οικονοµετρική έρευνα πραγµατοποιείται σε 433 αγγλικές εταιρείες από 19 κλάδους 

και περιλαµβάνει 6 σηµαντικές µεταβλητές: 

α) Φορολογικές ελαφρύνσεις εκτός δανεισµού: Μετριέται από τις αναβληθείσες 

φορολογικές υποχρεώσεις (µέσα από τις αποσβέσεις, έξοδα έρευνας & ανάπτυξης 

κ.α.) ως προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Σύµφωνα και µε την έρευνα 

των DeAngelo και Masulis (1980), η σχέση της µεταβλητής αυτής µε το βαθµό 

µόχλευσης πρέπει να είναι αρνητική. 

β) Η διάρθρωση του ενεργητικού: Οι εταιρείες µε αξιόπιστα περιουσιακά στοιχεία 

αναµένονται να εκδίδουν περισσότερο χρέος, καθώς αντιµετωπίζουν χαµηλότερο 

κόστος αντιπροσώπευσης. Υπολογίζεται ως το πηλίκο των µηχανηµάτων - τεχνικών 

εγκαταστάσεων και λοιπού µηχανολογικού εξοπλισµού µε το σύνολο του 

ενεργητικού της εταιρείας. 

γ) ∆υνατότητες ανάπτυξης: Ο Myers (1977) υποστηρίζει ότι οι εταιρείες µε σηµαντική 

αναλογία αξίας να πηγάζει από τη δυνατότητα συµµετοχής σε επικερδή µελλοντικά 

προγράµµατα, τείνουν να διατηρούν χαµηλά επίπεδα χρέους. Υπολογίζεται ως η 

ποσοστιαία ετήσια διαφορά στην αξία των περιουσιακών στοιχείων. 

δ) Μεταβλητότητα εσόδων: Υπολογίζεται ως η τυπική απόκλιση του πρώτου 

διαφορικού στα έσοδα προ τόκων και αποσβέσεων ως προς τη µέση αξία των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Αναµένεται αρνητική σχέση ανάµεσα στη 

µεταβλητότητα των εσόδων και στο βαθµό µόχλευσης.       
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ε) Μέγεθος εταιρείας: Οι µεγάλες εταιρείες είναι πιο διευρυµένες, γεγονός που τις 

καθιστά λιγότερο ριψοκίνδυνες και µε χαµηλή πιθανότητα χρεοκοπίας. Εποµένως, 

υπάρχει µία θετική σχέση µε το δείκτη χρέους, καθώς διαθέτουν εύκολη πρόσβαση 

στον τραπεζικό δανεισµό και απολαµβάνουν ευνοϊκούς όρους. Οι µικρότερες 

εταιρείες είναι πιθανό να διατηρούν χαµηλότερα επίπεδα µακροχρόνιου χρέους και 

υψηλότερα βραχυχρόνιου. Υπολογίζεται ως ο φυσικός λογάριθµος των εσόδων από 

τις πωλήσεις. 

στ) Κερδοφορία: Αναµένεται αρνητική σχέση µε το βαθµό µόχλευσης, καθώς 

σύµφωνα µε τη θεωρία της ιεράρχησης, οι κερδοφόρες εταιρείες παρακρατούν κέρδη 

και αντίστροφα. Μετριέται ως το πηλίκο των λειτουργικών εσόδων ως προς το 

σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας. 

Όλες οι παραπάνω µεταβλητές συσχετίζονται µε την τρέχουσα και τη λογιστική αξία 

του χρέους. Οι συντελεστές συσχέτισης των φορολογικών ελαφρύνσεων εκτός 

δανεισµού, των δυνατοτήτων ανάπτυξης και της κερδοφορίας είναι αρνητικοί. Το 

µέγεθος της εταιρείας, η µεταβλητότητα των εσόδων και η διάρθρωση των παγίων 

συνδέονται θετικά µε την τρέχουσα αξία του χρέους. Όταν λαµβάνεται υπόψη η 

λογιστική αξία, τα πρόσηµα της κερδοφορίας και της δυνατότητας ανάπτυξης 

γίνονται αντίθετα. 

Στο τέλος, ελέγχεται οικονοµετρικά η σχέση των έξι µεταβλητών µε τη λογιστική και 

την αγοραία αξία του χρέους. Σε γενικές γραµµές, οι επεξηγηµατικές µεταβλητές 

ερµηνεύουν καλύτερα όταν το µακροχρόνιο και µετά το συνολικό χρέος αποτελούν 

την εξαρτηµένη µεταβλητή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το µακροχρόνιο χρέος 

είναι πιο αντιπροσωπευτικό στην πολιτική της εκάστοτε εταιρείας για τον καθορισµό 

της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Επιπρόσθετα, οι παλινδροµήσεις είναι πιο σηµαντικές 

όταν η αγοραία αξία επιλέγεται έναντι της λογιστικής αξίας του χρέους, καθώς οι 

µάνατζερ χρησιµοποιούν πάντοτε την τρέχουσα αξία στη λήψη αποφάσεων για την 

κεφαλαιακή διάρθρωση. 

Όσον αφορά το συνολικό δανεισµό, οι 5 από τις 6 µεταβλητές είναι στατιστικά 

σηµαντικές και όλες έχουν τα αναµενόµενα πρόσηµα εκτός από τη µεταβλητότητα 

των εσόδων. Με το µακροχρόνιο δανεισµό ως εξαρτηµένη µεταβλητή, οι 6 

µεταβλητές ερµηνεύουν το χρέος αρκετά καλύτερα. Το πρόσηµο της µεταβλητότητας 

των εσόδων παραµένει θετικό. Τέλος, µε το βραχυπρόθεσµο δανεισµό, οι 6 

µεταβλητές έχουν χαµηλή ερµηνευτική ικανότητα και µόνο όταν χρησιµοποιούνται οι 

αγοραίες αξίες, η παλινδρόµηση γίνεται σηµαντική. 
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� Η µελέτη των Hatfield, Cheng και Davidson (1994) καταπιάνεται µε τη θεωρία 

των DeAngelo και Masulis (1980) και Masulis (1983), ότι οι εταιρείες επιζητούν το 

βέλτιστο βαθµό µόχλευσης και ότι µπορούν να αυξοµειώνουν την αξία τους 

µεταβάλλοντας το δείκτη χρέους προς ή µακριά από τον κλαδικό µέσο όρο.  

Αρχικά, γίνεται µία αναφορά σε βασικές µελέτες όπως των Harris και Raviv (1991), 

οι οποίοι θεωρούν αποδεκτό οι εταιρείες του ίδιου κλάδου να παρουσιάζουν 

παρόµοιους βαθµούς χρέους. Οι Schwartz και Aronson (1967) απέδειξαν µία 

σηµαντική σχέση ανάµεσα στον κλάδο και στην κεφαλαιακή διάρθρωση για 5 

διαφορετικούς κλάδους εταιρικής δραστηριότητας. Από την άλλη µεριά, οι Boquist 

και Moore (1984) διαπίστωσαν ότι µέσα στον ίδιο κλάδο υπάρχει διαφορετική 

µόχλευση για κάθε εταιρεία. 

Το δείγµα της έρευνας περιλαµβάνει 183 εταιρείες που ανακοίνωσαν έκδοση χρέους 

µέσα στη χρονική περίοδο 1982 - 1986. Καθώς οι µέσοι όροι των κλάδων προήλθαν 

από δύο διαφορετικές πηγές, παραθέτονται δύο διαφορετικές κατατάξεις. Κάθε µία 

κατάταξη διαχωρίζει τις 183 εταιρείες στις κατηγορίες µε υψηλό και χαµηλό βαθµό 

χρέους. 

Τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής έρευνας εναντιώνονται στη µελέτη των 

DeAngelo και Masulis (1980) και Masulis (1983). Η συσχέτιση ανάµεσα στο βαθµό 

χρέους της εταιρείας και του κλάδου φαίνεται ότι δεν απασχολεί την αγορά. Οι 

εταιρείες µε υψηλά επίπεδα χρέους αντιµετώπισαν σηµαντικά αρνητικές αντιδράσεις 

από την αγορά για διάφορα χρονικά διαστήµατα. Παρόλα αυτά, οι διαφορές µε τις 

εταιρείες µε χαµηλά επίπεδα χρέους δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Τα παραπάνω 

συνηγορούν στο ότι η αγορά δε θεωρεί τους κλαδικούς µέσους όρους µόχλευσης ως 

προσδιοριστικούς παράγοντες της µόχλευσης των εταιρειών. Αυτό το συµπέρασµα 

εναντιώνεται στις µελέτες πολλών ερευνητών, όµως είναι σύµφωνο µε την αρχική 

πρόταση των Modigliani και Miller (1958) ότι η αξία της επιχείρησης είναι 

ανεξάρτητη από την κεφαλαιακή διάρθρωσή της. 

 

� Ένας σηµαντικός όγκος ερευνών επιβεβαιώνει ότι οι µεµονωµένες εκδόσεις 

µετοχικού κεφαλαίου συνδυάζονται µε µειώσεις της µετοχικής τιµής. Η 

προαναφερόµενη αρνητική σχέση εγείρει το ερώτηµα, γιατί οι µάνατζερ που 

στοχεύουν στη µεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας, προτιµούν την έκδοση µετοχικού 

κεφαλαίου όταν υφίστανται αχρησιµοποίητα χρηµατοδοτικά όρια. Από την άλλη 
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µεριά, σηµειώνεται ότι το 80% των εταιρειών της Βόρειας Αµερικής έχει προβεί µία 

φορά ή περισσότερες σε έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. 

Σε δεύτερη φάση, οι McDaniel, Madura και Akhigbe (1994) προσπαθούν να 

εντοπίσουν πιθανούς λόγους προτίµησης της τακτικής έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου, 

αναλογίζοντας τα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα της έκδοσης χρέους. Πρώτη 

πιθανή αιτιολογία αποτελεί το γεγονός ότι µε το συγκεκριµένο τρόπο η εκάστοτε 

εταιρεία αποκτά τη φήµη του συχνού εκδότη. Μία νέα έκδοση από έναν τακτικό 

εκδότη κεφαλαίου δεν προκαλεί έκπληξη και οδηγεί σε µικρότερη αντίδραση από την 

αγορά. ∆εύτερον, οι συχνοί εκδότες αναπτύσσονται ταχύτερα και επενδύουν 

καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους. Εποµένως, µία δηµόσια εγγραφή αποτελεί 

σηµάδι επικείµενων επενδύσεων και αλλαγών στις λειτουργικές ταµειακές ροές. 

Τρίτον, οι εταιρείες µπορούν να καλλιεργήσουν τη φήµη ότι οι συχνές αυξήσεις 

µετοχικού κεφαλαίου βασίζονται ελάχιστα στην αρνητική ασύµµετρη πληροφόρηση. 

Τέλος, οι µάνατζερ που προβαίνουν σε επανειληµµένες εκδόσεις, είναι πιθανό να 

βρίσκουν αµελητέες αντιδράσεις από την αγορά ως προς αυτές τις κινήσεις. 

Η οικονοµετρική έρευνα περιλαµβάνει ως δείγµα τις εταιρείες που εκδώσαν µετοχικό 

κεφάλαιο τουλάχιστον τέσσερις φορές µέσα στην περίοδο 1983 - 1991. Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η ανταπόκριση της µετοχικής τιµής στην τακτική έκδοση 

µετοχικού κεφαλαίου είναι σηµαντικά πιο ευνοϊκή από την αντίδραση µετά από µία 

µεµονωµένη έκδοση.  Ειδικότερα από τη στιγµή που η εταιρεία αποκτήσει τη φήµη 

στην αγορά ως τακτική εκδότρια, οι µελλοντικές εκδόσεις µετοχικού κεφαλαίου 

επηρεάζουν ελάχιστα την τιµή της µετοχής.  

Τέλος, βρέθηκε ότι µεταβλητές όπως η ανάπτυξη, η µόχλευση, η κερδοφορία και το 

µέγεθος της δηµόσιας εγγραφής δεν επηρεάζουν τη συχνότητα έκδοσης. Συνεπώς, 

απορρίπτεται η υπόθεση των Miller και Rock (1985) ότι οι τακτικοί εκδότες 

παρακινούνται από την ασυνήθιστα υψηλή κερδοφορία ή τις δυνατότητες ανάπτυξης 

της εταιρείας τους.      

 

� Σκοπός της µελέτης των Rajan και Zingales (1995) αποτελεί η εξέταση των 

παραγόντων που καθορίζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση επτά αναπτυγµένων 

οικονοµιών (Ηνωµένες Πολιτείες, Ιαπωνία, Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Μ. Βρετανία 

και Καναδάς). Υποστηρίζεται ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και στις διαφορές ανάµεσα στις εξεταζόµενες χώρες. Οι διαφορές 
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αυτές µπορεί να έγκεινται σε ποικίλα επίπεδα όπως το νοµικό, το οικονοµικό 

περιβάλλον κ.α. 

Το δείγµα αποτελείται από 5000 εταιρείες για την περίοδο 1987 - 1991 και καλύπτει 

το 30 - 70% από τις εισηγµένες εταιρείες της εκάστοτε χώρας. Παρά το γεγονός ότι 

από τις πιο πάνω εταιρείες εξαιρέθηκαν οι τραπεζικοί και ασφαλιστικοί οργανισµοί, 

είναι πιθανή η ύπαρξη συστηµατικών λαθών δείγµατος από το γεγονός ότι 

περιλαµβάνονται αποκλειστικά εισηγµένες εταιρείες, αλλά και από τον τρόπο 

κατηγοριοποίησης και επιλογής των εν λόγω εταιρειών. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν 

ότι αγγλοαµερικανικές χώρες (Ηνωµένες Πολιτείες, Καναδάς και Μ. Βρετανία) 

αποτελούνται από εταιρείες µε µέγεθος κάτω του µέσου όρου. Αντίθετα, το δείγµα 

εταιρειών από τη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ιταλία γέρνει ελαφρώς προς τις 

µεγάλες εταιρείες, ενώ το 97% του δείγµατος της Ιαπωνίας αποτελείται από εταιρείες 

µεγαλύτερες του συνολικού µέσου όρου.  

Σε δεύτερη φάση και προκειµένου να ερµηνευτούν ικανοποιητικά τα πιο πάνω 

συγκριτικά στοιχεία, υπογραµµίζεται µία σειρά καθοριστικών παραγόντων όπως: 

α) Οι εταιρικοί ισολογισµοί: Κρίνεται απαραίτητη η εξέταση του κατά πόσο οι 

εταιρείες διατηρούν ακριβή συγκεντρωτικά οικονοµικά στοιχεία, καθώς και του 

τρόπου υπολογισµού της αξίας των περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, εξετάζεται 

εάν περιλαµβάνονται ή εξαιρούνται από τους ισολογισµούς, στοιχεία όπως οι 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις ή οι προβλέψεις για µελλοντικές υποχρεώσεις.  

β) Τρόπος µέτρησης της µόχλευσης: Θεωρώντας ως δεδοµένο το διαχωρισµό σε 

λογιστική και τρέχουσα αξία, υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισµού της µόχλευσης 

για µία εταιρεία, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε ποικίλα επίπεδα χρέους και 

συνεπώς σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε διάφορους τρόπους 

υπολογισµού, ξεκινώντας από το λόγο των συνολικών υποχρεώσεων ως προς το 

σύνολο του ενεργητικού. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές υποχρεώσεις 

περιλαµβάνουν λογαριασµούς συναλλαγών και όχι χρηµατοδότησης, όπως οι 

επιταγές & τα γραµµάτια πληρωτέα και οι προµηθευτές, το ύψος της µόχλευσης θα 

παρουσιάζεται πιο διογκωµένο. Ένας δεύτερος τρόπος µέτρησης είναι ο λόγος του 

χρέους (βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο) ως προς το σύνολο του ενεργητικού 

και ένας τελευταίος, ο λόγος του συνολικού χρέους ως προς το καθαρό ενεργητικό.  

Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, οι αγγλοαµερικανικές οικονοµίες διατηρούν 

χαµηλότερους µέσους µόχλευσης από τις εταιρείες της Ηπειρωτικής Ευρώπης και της 

Ιαπωνίας. Εφόσον χρησιµοποιηθούν οι αγοραίες αξίες, η Ιαπωνία είναι ελαφρώς 
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λιγότερο µοχλευµένη από τις αγγλοαµερικανικές χώρες, ενώ οι ευρωπαϊκές 

παραµένουν µε υψηλότερη µόχλευση. Από την άλλη µεριά, χρησιµοποιώντας ως 

τρόπο µέτρησης το λόγο χρέους ως προς το σύνολο του ενεργητικού, τα 

αποτελέσµατα διαφοροποιούνται σηµαντικά. Ειδικότερα, η Γερµανία και η Αγγλία 

εµφανίζονται µε τα χαµηλότερα επίπεδα µόχλευσης, τόσο σε λογιστικές όσο και σε 

τρέχουσες αξίες. Τα παραπάνω πιστοποιούν ότι η ταξινόµηση των εταιρειών αποτελεί 

κατά κάποιο τρόπο συνάρτηση της µεθόδου µέτρησης της µόχλευσης, ενώ σε κάθε 

περίπτωση η Μεγάλη Βρετανία και η Γερµανία διατηρούν τα χαµηλότερα επίπεδα 

µόχλευσης. 

γ) Προσαρµογή της µόχλευσης για λογιστικές διαφορές: Πραγµατοποιούνται 

προσαρµογές στα οικονοµικά στοιχεία των εξεταζόµενων εταιρειών, προκειµένου 

αυτά να είναι συγκρίσιµα µεταξύ τους. Για παράδειγµα, στις υποχρεώσεις των 

γερµανικών εταιρειών περιλαµβάνονται λογαριασµοί προβλέψεων µε ιδιαίτερα 

υψηλά ποσά σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Τα ποσά αυτά αφαιρέθηκαν και έπειτα 

προστέθηκαν στα ίδια κεφάλαια των εταιρειών. 

δ) Η επιλογή του τρόπου χρηµατοδότησης: Για τις αγγλοαµερικανικές χώρες η 

εξωτερική χρηµατοδότηση είναι χαµηλότερη από την εσωτερική, µε τις Ηνωµένες 

Πολιτείες να αποτελούν τη χώρα µε τη µικρότερη χρηµατοδότηση από εξωτερικές 

πηγές. Αντίθετα, η Ιαπωνία επιλέγει κυρίως την εξωτερική χρηµατοδότηση. Τέλος, οι 

ευρωπαϊκές χώρες χρηµατοδοτούνται από εξωτερικές πηγές σε µικρότερο βαθµό από 

τις εταιρείες της Μ. Βρετανίας ή του Καναδά.    

Στο δεύτερο µέρος της µελέτης εξηγείται γιατί χώρες όπως η Ιαπωνία και οι 

Ηνωµένες Πολιτείες, µε τόσο διαφορετικούς θεσµούς, έχουν παρόµοια επίπεδα 

µόχλευσης, ενώ χώρες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Αγγλία, µε αντίστοιχες 

κεφαλαιακές αγορές και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, έχουν τόσο διαφορετικά 

επίπεδα χρέους. Για τις παραπάνω διαπιστώσεις υπάρχουν οι ακόλουθες εξηγήσεις: 

α) Ο φορολογικός κώδικας: Έχει να κάνει µε τα διαφορετικά οφέλη ανά χώρα από την 

εκπιπτοσιµότητα των τόκων αλλά και φυσικά, µε τη φορολογική επιβάρυνση των 

φυσικών και νοµικών προσώπων. Εξάλλου, ο Miller από το 1977 προσπάθησε να 

δείξει τη διαφορετική αξία ανάµεσα σε µία µοχλευµένη και σε µία αµόχλευτη 

εταιρεία, υιοθετώντας τη διαφορετικότητα στους συντελεστές φορολόγησης για το 

εισόδηµα των επιχειρήσεων και το προσωπικό εισόδηµα από µερίσµατα και τόκους 

οµολογιών (µοντέλο του Merton Miller). 
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β) Νοµοθεσία περί πτώχευσης: Για παράδειγµα, η νοµοθεσία στις Ηνωµένες Πολιτείες 

παραχωρεί στο µάνατζµεντ της εκάστοτε εταιρείας τη δυνατότητα να υποβάλει 

σχέδιο εταιρικής αναδιοργάνωσης εντός 120 ηµερών, να εµποδίσει τις ενέργειες των 

πιστωτών για είσπραξη και τέλος, να διατηρήσει τη διοίκηση κατά τη διάρκεια των 

γεγονότων αυτών. ∆ιαφορετικά, η νοµοθεσία της κάθε χώρας δύναται να στηρίζει 

έµµεσα τη διατήρηση µεγαλύτερου επιπέδου µόχλευσης, κάτι που φυσικά 

συνεπάγεται µε αυξηµένο κίνδυνο χρεοκοπίας.  

γ) Χώρες βασισµένες στις τράπεζες ή στην αγορά: Οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ιαπωνία 

βασίζονται στο τραπεζικό σύστηµα (οι υπόλοιπες στηρίζονται στην αγορά), κάτι που 

επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την επιλογή χρηµατοδότησης. Στη Γερµανία, οι 

τράπεζες εκδίδουν εταιρικές αξίες και κατέχουν µέρος του µετοχικού κεφαλαίου 

εταιρειών. Αντίθετα, στις Ηνωµένες Πολιτείες υφίστανται περιορισµοί και για τις δύο 

παραπάνω ενέργειες. 

δ) Ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιρειών: Σηµαντική θεωρείται η ύπαρξη 

πολυµετοχικότητας σε µία εταιρεία ή η διατήρηση του µεγαλύτερου µεριδίου από ένα 

άτοµο ή µία οµάδα ατόµων. Το πιο πάνω σχετίζεται µε την έκταση του κόστους 

αντιπροσώπευσης, µε το κατά πόσο τράπεζες - µέτοχοι µπορούν να επηρεάσουν την 

εταιρεία στην αύξηση του δανεισµού της και µε τον κίνδυνο επιθετικής εξαγοράς από 

τρίτη εταιρεία. Οι αγγλοαµερικανικές εταιρείες διατηρούν πολυµετοχικό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ οι ευρωπαϊκές και οι ιαπωνικές ανήκουν σε έναν 

περιορισµένο αριθµό φορέων. Οι τελευταίες σε αντίθεση µε τις αγγλοαµερικανικές 

δεν αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο µίας πιθανής εχθρικής εξαγοράς. 

Σύµφωνα µε τους Harris και Raviv (1991), η µόχλευση αυξάνεται µε τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, τις εκτός δανεισµού φορολογικές ελαφρύνσεις, τις επενδυτικές 

ευκαιρίες και το µέγεθος της εταιρείας, ενώ µειώνεται µε τη µεταβλητότητα των 

εσόδων, τα έξοδα προβολής και διαφήµισης, την πιθανότητα χρεοκοπίας, την 

κερδοφορία και τη µοναδικότητα του προϊόντος. Στο τελευταίο µέρος εξετάζεται η 

σχέση του χρέους µε τις ακόλουθες τέσσερις µεταβλητές: 

α) Ύψος ενσώµατων ακινητοποιήσεων (δείκτης παγιοποίησης): Η ύπαρξη παγίων 

στοιχείων λειτουργεί ως εξασφάλιση δανεισµού και µειώνει το αναλαµβανόµενο 

κίνδυνο του πιστωτή. Με άλλα λόγια αναµένεται µία θετική σχέση µε τη µόχλευση. 

Υπολογίζεται ως ο λόγος της αξίας των παγίων προς το συνολικό ενεργητικό. 

Παρόλα αυτά, οι Berger και Udell (1994) απέδειξαν ότι οι εταιρείες που διατηρούν 

στενές σχέσεις µε τους προµηθευτές τους παρέχουν λιγότερες εξασφαλίσεις. 
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Αντίστοιχα, οι εταιρείες µε αξιοσηµείωτη αξία παγίων περιουσιακών στοιχείων δε 

διατηρούν υψηλό βαθµό µόχλευσης. 

β) ∆είκτης αξίας αγοράς προς λογιστική αξία: Μετριέται ως ο λόγος της αγοραίας 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων ως προς τη λογιστική τους αξία και δείχνει τη 

δυνατότητα της εταιρείας για ανάπτυξη. Αναµένεται µία αρνητική σχέση, καθώς οι 

εταιρείες που αναµένουν σηµαντική ανάπτυξη οφείλουν να χρηµατοδοτούνται µέσα 

από ίδια κεφάλαια. 

γ) Το µέγεθος της εταιρείας: Αν και συχνά έχει υποστηριχθεί η ύπαρξη µίας 

αµφίδροµης σχέσης, αναµένεται µία θετική σχέση καθώς οι µεγάλες εταιρείες 

αντιµετωπίζουν µικρότερη πιθανότητα χρεοκοπίας και καρπώνονται χαµηλότερα 

χορηγητικά επιτόκια από τις τράπεζες. Μετριέται από το λογάριθµο των καθαρών 

πωλήσεων. 

δ) Κερδοφορία: Οι γνώµες διίστανται για τη σχέση της κερδοφορίας µε τη µόχλευση. 

Εδώ, αναµένεται µία αρνητική σχέση, βασιζόµενη στο γεγονός ότι οι κερδοφόρες 

εταιρείες χρηµατοδοτούνται µέσα από τα αδιανέµητα κέρδη και συνεπώς περιορίζουν 

τα επίπεδα χρέους τους. Εντούτοις, από τη µεριά της προσφοράς, οι πιστωτές είναι 

πιο πρόθυµοι να δανειοδοτήσουν εταιρείες µε υψηλή κερδοφορία. 

Η οικονοµετρική έρευνα καταλήγει στα παραπάνω αποτελέσµατα για τις επτά 

εξεταζόµενες χώρες, τόσο για την αγοραία όσο και τη λογιστική αξία της µόχλευσης. 

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η χώρα της Γερµανίας, όπου παρατηρείται η αρνητική 

και η θετική συσχέτιση της µόχλευσης µε το εταιρικό µέγεθος και την κερδοφορία 

αντίστοιχα. 

 

� Η έρευνα των Gleason, L.K. Mathur και I. Marthur (2000) παρουσιάζει την 

αλληλοσυσχέτιση µεταξύ κουλτούρας, επιλογής κεφαλαιακής διάρθρωσης και 

εταιρικής απόδοσης. Στόχος κάθε επιχείρησης αποτελεί η εξεύρεση του ορθού 

µείγµατος χρέους και µετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος 

χρηµατοδότησης και να µεγιστοποιούνται τα καθαρά κέρδη. Με αυτόν τον τρόπο 

τονώνεται το συγκριτικό πλεονέκτηµα της εκάστοτε εταιρείας έναντι του 

ανταγωνισµού. 

Με τον όρο κουλτούρα νοούνται διάφοροι παράγοντες όπως το νοµικό και 

φορολογικό περιβάλλον, καθώς και το οικονοµικό σύστηµα µε τις υπάρχουσες 

τεχνολογικές δυνατότητες. Οι παραπάνω παράγοντες συµπεριλήφθηκαν στις µελέτες 

των Broek και Webb (1973), James (1976) και Hofstede (1994). Από την άλλη µεριά 
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οι Harris και Raviv (1991) ισχυρίστηκαν ότι η ποιότητα και η µοναδικότητα του 

προϊόντος, η διαφήµιση και τα έξοδα έρευνας & ανάπτυξης έχουν σηµαντική επιρροή 

πάνω στην κεφαλαιακή διάρθρωση. Επίσης, η έρευνα του Hofstede (1980) 

επικεντρώνεται σε διαστάσεις όπως του ατοµικισµού, της εξουσίας και της 

κυριαρχίας από την πλευρά τόσο των ιδιοκτητών όσο και των εργαζοµένων 

(οργανωµένα εργατικά συνδικάτα) πάνω στην απόφαση κεφαλαιακής διάρθρωσης.  

Αναφορικά µε τη σχέση ανάµεσα στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στην εταιρική 

απόδοση, η ύπαρξη κινδύνου πτώχευσης οδηγεί σε βαθµό µόχλευσης όπου τα οφέλη 

από την εκπιπτοσιµότητα των τόκων ισούνται µε τα κόστη της χρεοκοπίας. Πέρα από 

τον αδιαµφισβήτητο χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο, η υψηλή χρήση χρέους ταυτίζει τις 

προθέσεις των µάνατζερ και των µετόχων και υποβαθµίζει τον κίνδυνο χρεοκοπίας.  

Με τον όρο εταιρική απόδοση περιλαµβάνουµε έννοιες όπως η παραγωγικότητα, η 

αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα. Οι δύο πρώτες έννοιες αναφέρονται στη 

σχέση ανάµεσα στην παραγωγή και στους συντελεστές παραγωγής, ενώ η 

αποτελεσµατικότητα αντανακλά τη µεγιστοποίηση στόχων σχετικά µε την ευηµερία, 

τα κέρδη, τα έσοδα, τις πωλήσεις κ.α. Τέλος, γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στη 

χρηµατοοικονοµική αποτελεσµατικότητα (µεγιστοποίηση κερδοφορίας και 

ευηµερίας) στην οποία στοχεύουν οι αµερικάνικες εταιρείες και στη λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα (αύξηση πωλήσεων και µερίδιο αγοράς) που απασχολεί τις 

ιαπωνικές εταιρείες.         

Η οικονοµετρική έρευνα πάνω σε 198 εταιρείες λιανικού εµπορίου από 14 

ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι η κεφαλαιακή διάρθρωση διαφοροποιείται µε βάση την 

κουλτούρα των εταιρειών. Από την άλλη µεριά, η εταιρική απόδοση είναι ανεξάρτητη 

από την επιρροή της κουλτούρας, ενώ η κεφαλαιακή διάρθρωση επηρεάζει την 

απόδοση της εταιρείας. Τέλος, τα κόστη αντιπροσώπευσης µπορούν να καταλήξουν 

σε υπερβολική µόχλευση, η οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε µία αρνητική σχέση 

ανάµεσα στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στην εταιρική απόδοση. Σηµειώνουµε ότι 

ο κλάδος του λιανικού εµπορίου επιλέχθηκε διότι αποτελεί συγκριτικά στατικό κλάδο 

µε ρυθµό ανάπτυξης που ταίριαζε µε τον οικονοµικό ρυθµό ανάπτυξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

 

� Η µελέτη των Romano, Tanewski και Smyrnios (2001) υπογραµµίζει την έλλειψη 

εµπειρικής έρευνας πάνω στους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις 

χρηµατοδότησης των οικογενειακών εταιρειών. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για 
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τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις δείχνει µία σειρά ιδιαίτερων προσδιοριστικών 

παραγόντων της εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης, κάτι που αναµένεται και για τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις.  

Ξεκινώντας από την παραδοχή του Myers (1984) ότι καµία θεωρία κεφαλαιακής 

διάρθρωσης δεν προσδιορίζει επακριβώς τη συµπεριφορά των εταιρειών, ο Barton 

(1989) αναγνωρίζει χρηµατοοικονοµικές, προσωπικές και κοινωνικές µεταβλητές που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις των ιδιοκτητών. Μέσα από µία αναφορά στη θεωρία των 

Modigliani και Miller (1958, 1963), στη θεωρία κόστους αντιπροσώπευσης των 

Jensen και Meckling (1976), στη θεωρία της αντιστάθµισης, στη θεωρία της 

ιεράρχησης και της ασύµµετρης πληροφόρησης του Myers (1984), καταλήγουν στους 

Neubauer και Lank (1998), οι οποίοι σηµειώνουν τους τρόπους χρηµατοδότησης µίας 

οικογενειακής επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα, µία οικογενειακή επιχείρηση δύναται 

να χρηµατοδοτηθεί µε διάφορους τρόπους, όπως µε εσωτερική χρηµατοδότηση 

(αδιανέµητα κέρδη), έκδοση χρέους (κλασσικό τραπεζικό δανεισµό) ή µετοχικού 

κεφαλαίου, διεύρυνση του κύκλου των µετόχων και µε πώληση εξαρτηµάτων που δεν 

περιλαµβάνονται στις ουσιώδες δραστηριότητες της εταιρείας. Παρά τη 

σηµαντικότητα των προαναφερόµενων θεωριών, η εν λόγω µελέτη αµφισβητεί την 

ικανότητά τους να ερµηνεύσουν µε την ίδια επιτυχία τις αποφάσεις κεφαλαιακής 

διάρθρωσης όλων των κατηγοριών των εταιρειών. Οι υφιστάµενες θεωρίες δεν 

περιλαµβάνουν ποιοτικούς παράγοντες, όπως τα κίνητρα του ιδιοκτήτη και ο 

επιχειρηµατικός σχεδιασµός. 

Με σκοπό την ανάπτυξη ενός υποθετικού µοντέλου για τις οικογενειακές εταιρείες, 

επισηµαίνονται συγκεκριµένες ερευνητικές προσπάθειες για µία σειρά παραγόντων 

όπως: 

α) Το µέγεθος της επιχείρησης: Ξεκινώντας από τη θεωρία των Modigliani και Miller 

(1958) ότι το µέγεθος της εταιρείας δεν επηρεάζει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της, 

καταλήγουµε στις θεωρίες της αντιστάθµισης και της ιεράρχησης που παρουσιάζουν 

συσχετίσεις ανάµεσα στο µέγεθος και στην κεφαλαιακή διάρθρωση. Οι Chittenden, 

Hall και Hutchinson (1996) βρήκαν ότι οι µικρότερες εταιρείες βασίζονται 

περισσότερο στο βραχυπρόθεσµο δανεισµό, ίσως λόγω χαµηλότερου κόστους. 

Επιπλέον, οι οικογενειακές επιχειρήσεις διατηρούν χαµηλούς βαθµούς µόχλευσης 

προκειµένου να µη χαλάσουν τη φήµη τους, αλλά και να µη χάσουν όλα τα 

περιουσιακά τους στοιχεία στο ενδεχόµενο της χρεοκοπίας (Sonnenfeld και Spence, 

1989). Σηµειώνεται δε ότι ο τραπεζικός δανεισµός κοστίζει πολύ περισσότερο στις 
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µικρές εταιρείες από ότι στις µεγαλύτερες, καθώς οι πρώτες έχουν περιορισµένες 

διαπραγµατευτικές ικανότητες. 

β) Ο κλάδος: Η έρευνα των Harris και Raviv (1991) σηµειώνει ότι οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο είναι πιο πιθανό να διατηρούν παρόµοια 

κεφαλαιακή διάρθρωση.     

γ) Η ηλικία της εταιρείας: Σύµφωνα µε τον Dollinger (1995), οι πηγές 

χρηµατοδότησης διαφοροποιούνται εάν η εταιρεία αναπτύσσεται ή ωριµάζει. Για 

παράδειγµα, οι αναπτυσσόµενες εταιρείες συνηθίζουν να βασίζονται στο µετοχικό 

κεφάλαιο, ενώ οι ώριµες επιχειρήσεις έχουν την ικανότητα να αυξάνουν το δανεισµό 

τους. Το παραπάνω αιτιολογείται από τον Kimki (1997) µε τη λογική ότι η ικανότητα 

των εταιρειών να αυξήσουν το δανεισµό στα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους 

είναι περιορισµένη. Αντίστοιχα, οι Berger και Udell (1998) τονίζουν την αρνητική 

σχέση ανάµεσα στην επικινδυνότητα του κλάδου και στη χρησιµοποίηση χρέους.  

δ) Ο οικογενειακός έλεγχος: Οι Neubauer και Lank (1998) παρατηρούν ότι η εταιρική 

κυριότητα (εσωτερική ιδιοκτησία), η ανεξαρτησία και άλλοι παράγοντες 

οικογενειακού ελέγχου επηρεάζουν τις αποφάσεις κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

Ενδεικτικά, ο ιδιοκτήτης µίας εταιρείας δείχνοντας προτίµηση στη διατήρηση της 

ανεξαρτησίας της, µπορεί να µην επιθυµεί την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή 

αντίθετα να επιδιώκει το δανεισµό προκειµένου να µην επιµερισθούν τα µελλοντικά 

οφέλη µε τους πιθανούς αγοραστές µετοχών. 

ε) Η ηλικία του ιδιοκτήτη - διαχειριστή: Οι ηλικιωµένοι επιχειρηµατίες είναι λιγότερο 

πρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν εκ νέου τις εταιρείες τους και συνεπώς χρησιµοποιούν 

περιορισµένο χρέος (Van der Wijst, 1989). Εξαίρεση αποτελούν οι επιχειρηµατίες 

που δεν έχουν διαδόχους και είναι προετοιµασµένοι να δεχτούν τρίτους στην εταιρική 

διακυβέρνηση (Ward, 1987).  

στ) Ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός: Οι Harvey και Evans (1995) διαπίστωσαν ότι στην 

αξιολόγηση µιας εταιρείας από µία τράπεζα, σηµαντική είναι η ύπαρξη 

επιχειρηµατικού πλάνου. Εποµένως, υπάρχει µια θετική σχέση ανάµεσα στο δείκτη 

χρέους και στον επιχειρηµατικό σχεδιασµό. 

ζ) Οι εταιρικοί στόχοι και τα σχέδια ανάπτυξης: Οι χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις 

προσδιορίζονται σε σηµαντικό βαθµό από τις αξίες των ιδιοκτητών, τους εταιρικούς 

στόχους και φιλοδοξίες (Barton και Gordon, 1987). Πολλές οικογενειακές εταιρείες 

δεν αποσκοπούν σε περαιτέρω ανάπτυξη ή δεν επιδιώκουν κάποιο συγκεκριµένο 

στόχο. Αντίθετα, εταιρείες που αποσκοπούν σε µελλοντική επέκταση χρησιµοποιούν 
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µια ποικιλία χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, µε σαφή προτίµηση στο δανεισµό 

(Storey, 1994). 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής έρευνας από τα 

ερωτηµατολόγια που στάλθηκαν σε ένα δείγµα 5000 εταιρειών. Οι έγκυρες 

απαντήσεις περιορίστηκαν στο 29,2% ή διαφορετικά στις 1490 εταιρείες. Αρχικά, το 

µοντέλο παρουσιάζει ότι ο δείκτης χρέους σχετίζεται στατιστικά σηµαντικά και 

θετικά µε το µέγεθος της εταιρείας, τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό και τον εταιρικό 

στόχο. Ιδιοκτήτες που αρέσκονται στον οικογενειακό έλεγχο της εταιρείας, είναι 

πιθανό να αποκοµίζουν χρηµατικούς πόρους από εξωτερικές πηγές όπως οι τράπεζες 

ή µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Η ηλικία του επιχειρηµατία, τα χρόνια 

δραστηριοποίησης της εταιρείας και ο κλάδος δεν αποτελούν σηµαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες του χρέους.  

Από την άλλη µεριά, η χρήση οικογενειακού δανεισµού συνδέεται στατιστικά 

σηµαντικά µε τις µικρές εταιρείες και τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν επίσηµο 

επιχειρηµατικό πλάνο. Ακόµη, εταιρείες σε κλάδους παροχής υπηρεσιών είναι 

λιγότερο πιθανό να χρησιµοποιούν δανεισµό, καθώς δεν µπορούν να αναπτυχθούν 

µέσα από την προώθηση νέων προϊόντων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η διατήρηση του 

οικογενειακού ελέγχου αλλά και η εταιρική ηλικία δε συσχετίζονται µε τον 

οικογενειακό δανεισµό.  

Χρήση αδιανέµητων κερδών παρατηρείται σε οικογενειακές εταιρείες που σχεδιάζουν 

ανάπτυξη µέσω της αύξησης των πωλήσεων. Επιπρόσθετα, η κερδοφορία και τα 

αδιανέµητα κέρδη συσχετίζονται αρνητικά µε το χρέος και τα οικογενειακά δάνεια. 

Εντούτοις, το µέγεθος της εταιρείας, η διατήρηση του οικογενειακού ελέγχου, η 

ηλικία του ιδιοκτήτη και ο επιχειρηµατικός στόχος δεν αποτελούν σηµαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες των αδιανέµητων κερδών.           

Τέλος,  η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου απασχολεί τις µεγαλύτερες εταιρείες και 

τους επιχειρηµατίες που επιδιώκουν ανάπτυξη µέσω αύξησης του περιθωρίου 

κέρδους. Επίσης, δεν αποτελεί σκέψη των πιο ηλικιωµένων επιχειρηµατιών, των 

ιδιοκτητών που αρέσκονται στον οικογενειακό έλεγχο και των νεοσύστατων 

εταιρειών. Κλάδοι και οικογενειακές εταιρείες που επιθυµούν µεγιστοποίηση της 

εταιρικής αξίας δεν οδηγούνται σε αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου.            

 

� Η συγκεκριµένη µελέτη του Colombo (2001) εξετάζει την ύπαρξη περιορισµών 

στην επίτευξη άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης και στην αξιολόγηση της 
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πιστοληπτικής ικανότητας των ουγγρικών εταιρειών από τις τράπεζες. Παρέχεται 

λεπτοµερής πληροφόρηση για τη δοµή της αγοράς και για τα οικονοµικά στοιχεία 

περίπου 1100 ουγγρικών εταιρειών κατά την περίοδο 1992 - 1996. Σηµειώνεται ότι 

µέσα σε αυτή την περίοδο, οι δηµόσιες εταιρείες µειώθηκαν στο 7,3% από το 27,8%, 

ενώ οι ιδιωτικές αυξήθηκαν στο 63% από το 27,7%. Αντίστοιχα, η ανεργία µειώθηκε 

συσσωρευτικά κατά 29% µέσα στην πενταετία, καθιστώντας την εν λόγω περίοδο ως 

µεταβατική για τη χώρα. 

Οι ατέλειες που παρατηρούνται στη συγκεκριµένη αγορά οφείλονται κυρίως σε δύο 

λόγους. Πρώτον, µέχρι πρότινος οι τράπεζες δεν εξασκούσαν αξιόλογη πιστοληπτική 

ανάλυση, µε αποτέλεσµα να δανειοδοτούν τις εταιρείες χωρίς να λαµβάνουν 

ουσιαστική πληροφόρηση για τη φερεγγυότητα του πιστούχου και δεύτερον, κατά την 

εξεταζόµενη περίοδο λάµβανε χώρα µία γενικότερη οικονοµική αστάθεια.  

Σε δεύτερη φάση, επιλέγονται ορισµένες µεταβλητές και εξετάζεται οικονοµετρικά η 

σχέση τους µε το χρέος. Πιο κάτω, περιγράφονται οι µεταβλητές αυτές και η σχέση 

που αναµενόταν να προκύψει από την εµπειρική έρευνα: 

α) Εξασφάλιση: Υπάρχει µία αµφίδροµη θετική σχέση ανάµεσα στο δείκτη 

παγιοποίησης και στο χρέος, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία συχνά χρησιµοποιούνται 

ως εµπράγµατη εξασφάλιση για ένα δάνειο. Με τη συγκεκριµένη τακτική, αυξάνεται 

η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας και ταυτόχρονα µειώνεται ο 

αναλαµβανόµενος κίνδυνος από την τράπεζα. Για την µέτρησή του λαµβάνεται ο 

λόγος πάγια ή αποθέµατα προς το σύνολο του ενεργητικού. 

β) Κερδοφορία και δυνατότητες ανάπτυξης: Εάν τα τρέχοντα κέρδη αποτελούν άρτιο 

δείκτη των µελλοντικών, τότε αναµένεται µία θετική σχέση µε το χρέος. Από την 

άλλη, εφόσον η εταιρεία εµφανίζει επενδυτικές τάσεις, οι τράπεζες θα είναι 

περισσότερο πρόθυµες να τη δανειοδοτήσουν. Η εταιρική κερδοφορία υπολογίζεται 

από το λόγο των µετά φόρων κερδών ως προς το σύνολο του ενεργητικού, ενώ η 

δυνατότητα ανάπτυξης µετριέται ως επενδύσεις προς το σύνολο του ενεργητικού. 

γ) Μέγεθος εταιρείας: Συνήθως αναµένεται µία θετική σχέση ανάµεσα στο µέγεθος 

της εταιρείας και στη µόχλευση. Οι µεγάλες εταιρείες συνηθίζουν να επιµερίζουν τις 

δραστηριότητές τους, µε αποτέλεσµα να περιορίζουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας. 

Ορισµένες από αυτές θεωρούνται πολύ µεγάλες για να κλείσουν, καθώς το κόστος για 

την κοινωνία θα είναι σηµαντικό, είτε λόγω των θέσεων εργασίας που θα χαθούν είτε 

γιατί κάτι τέτοιο θα επηρεάσει ολόκληρο το οικονοµικό κύκλωµα της χώρας. Το 
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µέγεθος της εταιρείας υπολογίζεται ως ο λογάριθµος των πωλήσεων ή ο συνολικός 

αριθµός των εργαζόµενων.  

δ) Μερίδιο αγοράς: Οι εταιρείες που διαθέτουν υψηλό µερίδιο αγοράς στην Ουγγαρία 

είναι οι λιγότερο ανταγωνιστικοί δηµόσιοι οργανισµοί. Μπορεί οι εταιρείες αυτές να 

αναπτύσσονται µε χαµηλούς ρυθµούς, όµως είναι ιδιαίτερα κερδοφόρες και 

περικλείουν χαµηλά επίπεδα κινδύνου. Κατά πόσο η σχέση µε το τραπεζικό χρέος 

είναι θετική ή αρνητική, εξαρτάται από το πόσο έντονος είναι ο ρυθµός ανάπτυξής 

της εταιρείας συγκριτικά µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Το µερίδιο αγοράς 

υπολογίζεται από το λόγο των πωλήσεων της εταιρείας ως προς τις πωλήσεις του 

κλάδου. 

ε) Εταιρική ιδιοκτησία: Σε αντίθεση µε τις δηµόσιες εταιρείες που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω, υπάρχουν και εταιρείες που ανήκουν σε ξένους φορείς. Οι εταιρείες αυτές 

αντιπροσωπεύουν την καλύτερη επιλογή χρηµατοδότησης για τον τραπεζικό τοµέα, 

µε χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο. Επιπλέον, οι εταιρείες είναι προσαρµοσµένες στα 

δεδοµένα των ξένων χωρών αναφορικά µε την ποιότητα των προϊόντων αλλά και τη 

συνολική αποδοτικότητα.  

στ) Χρηµατικές ροές: Εξετάζεται κατά πόσο οι εταιρείες επιλέγουν τον εξωτερικό ή 

εσωτερικό τρόπο χρηµατοδότησης. Με άλλα λόγια, εξετάζεται η ισχύς της θεωρίας 

της ιεράρχησης, ενώ οι ταµειακές ροές υπολογίζονται ως τα κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων.  

ζ) Εσωτερικό χρέος εταιρείας: Υπολογίζεται από τη διαφορά ανάµεσα στους όρους  

πληρωµής και είσπραξης ως προ το σύνολο του ενεργητικού. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

διαφορά αυτή τόσο µικρότερος είναι ο τραπεζικός δανεισµός, καθώς η εταιρεία 

χρηµατοδοτείται µέσα από το συναλλακτικό της κύκλωµα.  

Στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των εταιρειών θεωρήθηκε ως πρόβληµα το 

υφιστάµενο επίπεδο χρέους που διατηρούσαν. Το ύψος του ήταν δυσβάσταχτο για τις 

εταιρείες, µε συνέπεια να µην µπορούν να το αποπληρώσουν αλλά να το µεταφέρουν 

από έτος σε έτος. Εντούτοις, η έρευνα του Cornelli (1996) απέδειξε ότι χώρες τις 

Ανατολικής Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης και της Ουγγαρίας, δε διατηρούσαν 

προβληµατικά επίπεδα χρέους και ήταν λιγότερο µοχλευµένες από τις δυτικές. 

Παρατηρήθηκε όµως, ότι µέχρι το 1992 δε γινόταν σωστή κατανοµή του τραπεζικού 

δανεισµού, µε αποτέλεσµα το 9% του συνολικού τραπεζικού δανεισµού να 

συγκεντρώνεται σε ζηµιογόνες εταιρείες. Κατά την περίοδο όµως 1992 - 1996, οι 

τράπεζες προσπάθησαν να µετατοπίσουν το δανεισµό προς τις κερδοφόρες εταιρείες, 
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αν και οι τελευταίες έδειχναν σαφή προτίµηση προς την εσωτερική χρηµατοδότηση. 

Το τελευταίο ήταν αποτέλεσµα του υψηλού κόστους της εξωτερικής 

χρηµατοδότησης, υπογραµµίζοντας δε ότι το 30% των εταιρειών του δείγµατος δε 

χρησιµοποιεί καθόλου τραπεζικό δανεισµό. 

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα είναι τα αναµενόµενα όσον αφορά το µέγεθος της 

εταιρείας (όχι όµως µε δείκτη το σύνολο των απασχολούµενων) και το βαθµό 

παγιοποίησης (τα αποτελέσµατα είναι στατιστικά σηµαντικότερα εισάγοντας στο 

δείκτη τα αποθέµατα). Από την άλλη, η δυνατότητα ανάπτυξης (επενδύσεις) και το 

µερίδιο αγοράς φέρονται να µην επηρεάζουν το βαθµό µόχλευσης, ενώ το καθεστώς 

ιδιοκτησίας είναι στατιστικά σηµαντικό µόνο για το 1994. Μπορεί οι τράπεζες να 

επιθυµούν τη χρηµατοδότηση εταιρειών που ανήκουν σε ξένους φορείς, οι τελευταίες 

όµως έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη χρηµατοδότηση µέσω του ξένου ιδιοκτήτη ή 

µέσα από πιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Η ιδιωτική ιδιοκτησία λειτουργεί 

θετικά για την αύξηση του χρέους, ενώ η σχέση µε την κερδοφορία εµφανίζεται 

αρνητική, καθώς οι εταιρείες ελαττώνουν το χρέος µέσα από τα κέρδη. Τέλος, η πιο 

σηµαντική διαπίστωση είναι η ισχύς της θεωρίας της ιεράρχησης, καθώς οι εταιρείες 

υποκαθιστούν την εξωτερική χρηµατοδότηση µε εσωτερική. Το τελευταίο 

επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη σηµαντικής αρνητικής σχέσης ανάµεσα στο 

τραπεζικό χρέος και στην ενίσχυση της ρευστότητας µέσα από το εταιρικό 

συναλλακτικό κύκλωµα. 

 

� Η µελέτη των Bevan και Danbolt (2002) εστιάζει στη δυσκολία υπολογισµού της 

δανειακής εξάρτησης. Ουσιαστικά αναπαράγει την προαναφερθείσα ερευνητική 

προσπάθεια των Rajan και Zingales (1995), µε τη διαφορά ότι αποδεικνύεται η 

ευαισθησία τεσσάρων συγκεκριµένων ανεξάρτητων µεταβλητών στους εκάστοτε 

διαφορετικούς τρόπους υπολογισµού της εταιρικής µόχλευσης.  

Η µελέτη των Rajan και Zingales πάνω στην εταιρική κεφαλαιακή διάρθρωση 

απέδειξε ότι η δανειακή εξάρτηση στη Μεγάλη Βρετανία σχετίζεται θετικά µε το 

βαθµό παγιοποίησης (αναλογία παγίων περιουσιακών στοιχείων) και µε το µέγεθος 

της εταιρείας (φυσικός λογάριθµος των πωλήσεων). Αντίθετα, διαπίστωσαν µία 

αρνητική σχέση µε το βαθµό κερδοφορίας (EBIT) και τις δυνατότητες ανάπτυξης της 

εταιρείας (δείκτης αξίας αγοραίας προς λογιστική αξία). Η συσχέτιση της δανειακής 

εξάρτησης µε την κερδοφορία είναι σύµφωνη µε τη θεωρία της ιεράρχησης του 

Myers, ενώ η αρνητική συσχέτιση µε τις δυνατότητες ανάπτυξης είναι σύµφωνη µε τη 
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θεωρία τους κόστους αντιπροσώπευσης των Jensen και Meckling (1976). Ακόµη, οι 

µεγάλες εταιρείες αντιµετωπίζουν περιορισµένο κίνδυνο χρεοκοπίας (λόγω υψηλής 

διασποράς του κινδύνου) και συνεπώς, χρησιµοποιούν περισσότερο δανεισµό. Η 

ύπαρξη παγίων περιουσιακών στοιχείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

εξασφαλίσεις, αποτελούν όπλο στις διαπραγµατεύσεις των εταιρειών µε τις  τράπεζες. 

Στην οικονοµετρική έρευνα εξετάστηκε η σχέση των παραπάνω τεσσάρων 

ανεξάρτητων µεταβλητών µε τη δανειακή εξάρτηση, η οποία όµως υπολογίστηκε µε 

τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Ένας από αυτούς τους τρόπους ήταν και η τεχνική 

υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε από τους Rajan και Zingales, µε τα αποτελέσµατα 

να ταυτίζονται. Το παραπάνω πραγµατοποιήθηκε για να αποδειχτεί η 

διαφορετικότητα των αποτελεσµάτων και η εξάρτησή τους από τον τύπο 

υπολογισµού της δανειακής εξάρτησης. Με άλλα λόγια, ανάλογα µε τον τρόπο 

υπολογισµού της δανεικής εξάρτησης, διαφοροποιούνται οι συσχετίσεις της 

µόχλευσης µε τις τέσσερις ανεξάρτητες µεταβλητές. Επιπλέον, σηµειώνεται η 

διαφορετικότητα των αποτελεσµάτων ανάλογα µε τον υπολογισµό της δανειακής 

εξάρτησης σε τρέχουσες ή λογιστικές αξίες. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 822 

βρετανικές εταιρείες για το έτος 1991. Τέλος, υπογραµµίζεται ότι τα οικονοµετρικά 

αποτέλεσµα διαφοροποιούνται εκ νέου µε το διαχωρισµό του τραπεζικού δανεισµού 

σε βραχυπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο. 

 

� Η µελέτη του Panno (2003) εξετάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης των εταιρειών µέσα από την ανάλυση των εκδόσεων αξιών 

στις χώρες της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας για την περίοδο 1992 - 1996. Με 

άλλα λόγια, προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτηµα επιλογής ανάµεσα στην έκδοση 

χρέους ή µετοχικού κεφαλαίου έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό ανάµεσα στη θεωρία 

και τα εµπειρικά αποτελέσµατα.  

Στην παρούσα οικονοµική έρευνα εξετάζονται δύο δείγµατα από αγγλικές και 

ιταλικές εταιρείες. Το δείγµα περιλαµβάνει 87 και 63 εκδόσεις σε Μεγάλη Βρετανία 

και Ιταλία αντίστοιχα, αποκλείοντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης έκδοσης χρέους και 

µετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που περιορίζει τη ρεαλιστικότητα του µοντέλου. Η 

εταιρική επιλογή πηγής χρηµατοδότησης αποτελεί συνάρτηση της διαφοράς ανάµεσα 

στον τρέχον και στο στόχο δείκτη χρέους. Συνεπώς, οι εταιρείες υποτίθεται ότι θα 

εκδίδουν µετοχικό κεφάλαιο όταν βρίσκονται πάνω από το στόχο, ενώ στην αντίθετη 

περίπτωση θα επιλέγουν την έκδοση χρέους. 
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Η επιλογή έκδοσης χρέους ή µετοχικού κεφαλαίου αποτελεί την εξαρτηµένη 

µεταβλητή του µοντέλου, ενώ οι ανεξάρτητες µεταβλητές αποτελούνται από: 

α) Τις αποκλίσεις από το στόχο - δείκτη χρέους: Αποτελεί την υπολογιζόµενη διαφορά 

ανάµεσα στο στόχο και στον υφιστάµενο δείκτη χρέους της εταιρείας. 

β) Στόχος µόχλευσης: Υπολογίζεται ως ο ιστορικός µέσος των τελευταίων εννέα ετών 

του εταιρικού στόχου µόχλευσης. Στο σηµείο αυτό εισάγονται τρεις µεταβλητές ως 

πληρεξούσιοι του στόχου µόχλευσης: το µέγεθος της εταιρείας, ο λειτουργικός 

κίνδυνος και η σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  

Αναφορικά µε το µέγεθος της εταιρείας, αναµένεται µία θετική σχέση µε τη 

µόχλευση, καθώς οι µεγάλες εταιρείες αντιµετωπίζουν µικρότερα κόστη 

αντιπροσώπευσης και απολαµβάνουν χαµηλότερα επιτόκια χρηµατοδότησης. 

Υπολογίζεται ως ο λογάριθµος του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας. Ο 

αναλαµβανόµενος λειτουργικός κίνδυνος επηρεάζει αρνητικά την εταιρική µόχλευση 

και εποµένως οι εταιρείες που αντιµετωπίζουν υψηλά επίπεδα κινδύνου καταλήγουν 

στην έκδοση µετοχικού κεφαλαίου αντί χρέους. Ο λειτουργικός κίνδυνος 

υπολογίζεται από το βαθµό κινδύνου των µετοχών της εταιρείας σε σχέση µε το 

βαθµό κινδύνου του πλήρως διαµορφωµένου χαρτοφυλακίου των µετοχών της 

αγοράς (β). Τέλος, όσο περισσότερα είναι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας τόσο 

µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα έκδοσης µακροχρόνιου χρέους. Μετριέται ως ο λόγος 

των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού. 

γ) Ρευστότητα: Οι δείκτες ρευστότητας χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της 

ικανότητας της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. Συνεπώς, 

εταιρείες µε υψηλούς δείκτες ρευστότητας αναµένεται να διατηρούν υψηλά επίπεδα 

µόχλευσης λόγω της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις τους σε περίπτωση χρεοκοπίας (ή γενικότερα σε περιπτώσεις χαµηλής 

εταιρικής ρευστότητας). Χρησιµοποιείται ο δείκτης κυκλοφορικής ρευστότητας 

(κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις), ο λόγος των 

χρηµατικών εισροών (πλέον αποσβέσεων και φόρων) ως προς το σύνολο των 

πωλήσεων και το ύψος των αποθεµατικών που µπορούν να χρηµατοδοτήσουν τις 

βραχυπρόθεσµες ανάγκες της εταιρείας. 

δ) Κερδοφορία: Σύµφωνα µε τη θεωρία της ιεράρχησης του Myers (1984) αναµένεται 

µία αρνητική σχέση ανάµεσα στο δείκτη χρέους και στην κερδοφορία, καθώς οι 

εταιρείες επιλέγουν τη χρηµατοδότηση µέσα από τα αδιανέµητα κέρδη. Εναλλακτικές 

θεωρίες όπως η θεωρία της αντιστάθµισης, σηµειώνουν την ύπαρξη µίας θετικής 
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σχέσης, καθώς η αυξηµένη χρήση χρέους αυξάνει τα οφέλη από την εκπιπτοσιµότητα 

των τόκων. Μετριέται από το λόγο των προ φόρων κερδών ως προς τις συνολικές 

πωλήσεις. 

ε) Άλλες µεταβλητές: Αναµένεται µία θετική σχέση ανάµεσα στο δείκτη χρέους και 

στο δείκτη διανοµής µερίσµατος. Ο τελευταίος υπολογίζεται από τα τρέχοντα 

διανεµόµενα µερίσµατα ως προς τα προ φόρων κέρδη. Μία δεύτερη µεταβλητή είναι 

ο αριθµός των διευθυντών, µε τη λογική να οδηγεί στην ύπαρξη αρνητικής σχέσης µε 

την εταιρική µόχλευση. Παρόλα αυτά, η θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης και οι 

πιθανές διαµάχες ανάµεσα στους µάνατζερ και στους µετόχους, οδηγούν στην ύπαρξη 

µίας θετικής σχέσης. Τέλος, δύναται να εισαχθούν στο µοντέλο δείκτες αναφορικά µε 

το ύψος των αδιανέµητων κερδών, το συνολικό δανεισµό καθώς και το λόγο τιµής 

προς κέρδη µετοχής, µε κίνδυνο όµως να δυσχεράνουν τη συνολική παρακολούθηση 

του µοντέλου.   

στ) Φορολογικό σύστηµα: Είναι γεγονός ότι οι φορολογικοί συντελεστές επηρεάζουν 

την ερµηνευτική ικανότητα του µοντέλου. Παρόλα αυτά, επιλέχθηκε η µη εισαγωγή 

τους καθώς επηρεάζουν όλες τις εταιρείες µε τον ίδιο τρόπο και ούτως ή άλλως, τα 

αποτελέσµατα της επιβολής φόρων εµφανίζονται στην εταιρική κερδοφορία.  

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η ανεπτυγµένη χρηµατοοικονοµική 

αγορά της Μεγάλης Βρετανίας διατηρεί µακροχρόνιους στόχους µόχλευσης στους 

οποίους οι εταιρείες προσπαθούν να συγκλίνουν, σε αντίθεση µε την Ιταλία όπου δεν 

ισχύει κάτι ανάλογο. Ακόµη, η µόχλευση εµφανίζεται να συνδέεται θετικά µε το 

εταιρικό µέγεθος, την κερδοφορία και τη ρευστότητα και για τις δύο χώρες. Το 

παραπάνω πιστοποιεί την εύκολη πρόσβαση των µεγάλων εταιρειών σε φθηνό χρήµα, 

αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα περιορισµένο κίνδυνο χρεοκοπίας. Τονίζεται το όφελος 

από την εξοδοποίηση των τόκων και διαφαίνεται ο σηµαντικός ρόλος των παγίων 

στοιχείων της εταιρείας για τη χρηµατοδότηση ως εξασφαλίσεις. Μεταβλητές όπως ο 

δείκτης διανοµής µερίσµατος, ο αριθµός των διευθυντών και ο  λόγος τιµής προς 

κέρδη µετοχής δεν επέδειξαν σταθερά αποτελέσµατα, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχες 

προηγούµενες µελέτες. 

 

Τέλος, ο πίνακας 2.9 συνοψίζει ορισµένες καίριες µελέτες, οι οποίες δεν εντάσσονται 

αυτούσιες σε κάποια συγκεκριµένη θεωρία προσδιορισµού άριστης κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, αλλά ωστόσο καταλήγουν σε αξιόλογα συµπεράσµατα: 
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Πίνακας 2.9  Εµπειρικές µελέτες γύρω από τον προσδιορισµό της κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

An analysis of 

optimal farm capital 

structure 

Wesley N. 

Musser,  

Fred C. White, 

John C. 

McKissick 

1977 

Η χρήση του χρέους 

στη χρηµατοδότηση 

των αγροτικών 

εταιρειών 

 

Οι ιδιοκτήτες αγροτικών εταιρειών αποδέχονται 

χαµηλές αποδόσεις κεφαλαίου (ROE) λόγω των 

χρηµατικών και όχι µόνο πλεονεκτηµάτων της 

αυτοαπασχόλησης (εναλλακτικά ισχύει κόστος 

χρέους > κόστος κοινού µετοχικού κεφαλαίου). Η 

αύξηση της ηλικίας τους αναµένεται να συνδυάζεται 

µε µικρότερη πιθανότητα χρησιµοποίησης χρέους 

στην κεφαλαιακή διάρθρωση των εν λόγω εταιρειών 
 

Taxes and the 

optimal capital 

structure of the firm 

Meir I. 

Schneller 
1980 

 

Όταν τα εισοδήµατα 

από τόκους των 

οµολογιών των 

φυσικών προσώπων 

υπόκεινται σε 

διαφορετικές 

φορολογικές 

κλίµακες, το ρητό της 

µεγιστοποίησης της 

εταιρικής αξίας είναι 

ασήµαντο 
 

Με την εισαγωγή των διαφορετικών συντελεστών 

φορολόγησης των εισοδηµάτων των φυσικών 

προσώπων, η αύξηση της ανταµοιβής των κατόχων 

των οµολογιών µπορεί πραγµατικά να ωφελήσει 

τους µετόχους. ∆ιαφορετικά, υποστηρίζεται ότι η 

ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών συντελεστών 

είναι ασυµβίβαστη µε τη θεωρία µεγιστοποίησης 

της εταιρικής αξίας 

The choice between 

equity and debt: An 

empirical study 

Paul Marsh 1982 

 

Ανάπτυξη ενός 

περιγραφικού 

µοντέλου επιλογής 

µετοχικού κεφαλαίου 

ή χρέους, το οποίο 

υποθέτει ότι η 

επιλογή 

χρηµατοδότησης 

αποτελεί συνάρτηση 

της διαφοράς 

ανάµεσα στον 

υφιστάµενο και 

επιθυµητό (στόχο) 

βαθµό µόχλευσης 
 

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα µαρτυρούν ότι 

πρώτον, οι εταιρείες επηρεάζονται από τις συνθήκες 

αγοράς και το ιστορικό της τιµής των αξιών (µετοχή 

ή οµολογία) και δεύτερον, ο στόχος µόχλευσης 

αποτελεί συνάρτηση του µεγέθους της εταιρείας, 

του κινδύνου χρεοκοπίας και της σύνθεσης των 

περιουσιακών στοιχείων 

The impact of 

capital structure 

change on firm 

value: Some 

estimates 

Ronald W. 

Masulis 
1983 

Επίδραση της 

αλλαγής του δείκτη 

χρέους πάνω στην 

εταιρική αξία 

 

I) Οι αλλαγές στη µετοχική τιµή συνδέονται θετικά 

µε τις αλλαγές στη µόχλευση, II) οι αλλαγές στην 

τιµή των µη µετατρέψιµων προνοµιούχων αξιών 

συνδέονται αρνητικά µε τις αλλαγές στη µόχλευση 

και III) οι αλλαγές στην εταιρική αξία συνδέονται 

θετικά µε τις αλλαγές στο δείκτη χρέους. Τα 

παραπάνω συµβαδίζουν µε τα µοντέλα 

προσδιορισµού του άριστου σηµείου κεφαλαιακής 

διάρθρωσης, µέσα από τα φορολογικά 

πλεονεκτήµατα του χρέους 
 

On the existence of 

an optimal capital 

structure: Theory 

and evidence 

Michael 

Bradley, 

Gregg A. 

Jarrell, 

E. Han Kim 

1984 

Εξέταση της 

συσχέτισης της 

εταιρικής µόχλευσης 

µε τρίτους 

παράγοντες και 

ανάπτυξη ενός 

µοντέλου άριστης 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

 

Το άριστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης 

προσδιορίζεται εκεί όπου το καθαρό φορολογικό 

όφελος του χρέους είναι µηδενικό. Υφίσταται µία 

αρνητική σχέση ανάµεσα στη µόχλευση, τη 

διακύµανση των κερδών και τα έξοδα για 

διαφήµιση, έρευνα & ανάπτυξη, ενώ εµφανίζεται 

µία µη αναµενόµενη αρνητική σχέση µε τις 

φορολογικές ελαφρύνσεις πλην του οφέλους από το 

δανεισµό 
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The determinants of 

capital structure 

choice 

Sheridan 

Titman 

and 

Roberto 

Wessels 

1988 

Σηµαντικοί 

παράγοντες που 

συσχετίζονται µε το 

βαθµό µόχλευσης 

µιας εταιρείας 

 

Τα οικονοµετρικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την 

αρνητική σχέση του δείκτη χρέους µε τη 

µοναδικότητα και την κερδοφορία, αλλά και τη 

θετική σχέση µε το µέγεθος της εταιρείας. ∆εν 

επιβεβαιώνεται καµία σχέση µε παράγοντες όπως η 

µεταβλητότητα των κερδών, οι δυνατότητες 

ανάπτυξης του κλάδου και η διασφαλιστική αξία 

του ενεχύρου  
 

Capital structure and 

small public firms 
Edgar Norton 1991 

Προσπάθεια 

διαλεύκανσης του 

τρόπου καθορισµού 

της εταιρικής 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης µέσα 

από την αποστολή 

ερωτηµατολογίων σε 

µικρές εταιρείες 

 

Μεταξύ άλλων οι περισσότερες εταιρείες επιλέγουν 

τη θεωρία της ιεράρχησης για τη χρηµατοδότησή 

τους και λαµβάνουν υπόψη την αντίδραση της 

αγοράς σε κάθε νέα έκδοση χρέους ή µετοχικού 

κεφαλαίου. Στις αποφάσεις χρηµατοδότησης  

βασικό ρόλο παίζει η προσωπική επιλογή του 

επιχειρηµατία. Τέλος, οι περισσότερες εταιρείες του 

δείγµατος απήντησαν ότι δεν τους απασχολούν 

φαινόµενα όπως η ασύµµετρη πληροφόρηση ή το 

κόστος αντιπροσώπευσης και χρεοκοπίας 
 

 

Debt financing and 

tax status: Tests of 

the substitution 

effect and the tax 

exhaustion 

hypothesis using 

firms’ responses to 

the economic 

recovery tax act of  

1981  
 

Robert 

Trezevant 
1992 

Πρόβλεψη του 

αποτελέσµατος 

υποκατάστασης 

ανάµεσα στα 

φορολογικά 

προνόµια του χρέους 

και των επενδύσεων 

Περιορίζοντας την εξασφαλιστική ικανότητα του 

χρέους, προκύπτει µία σηµαντικά αρνητική σχέση 

ανάµεσα στα φορολογικά προνόµια του χρέους και 

των επενδύσεων 

Simultaneous 

determination of 

insider ownership, 

debt, and dividend 

policies 

Gerald R. 

Jensen, 

Donald P. 

Solberg, 

Thomas S. 

Zorn 

1992 

Εξέταση των 

αλληλεπιδράσεων 

ανάµεσα στο 

ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, το χρέος 

και τη µερισµατική 

πολιτική 

 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς επηρεάζει αρνητικά τη 

µόχλευση της εταιρείας και τα επίπεδα των 

διανεµόµενων µερισµάτων. Το σύνολο των 

αποτελεσµάτων υποστηρίζουν την κυριαρχία µιας 

τροποποιηµένης θεωρίας ιεράρχησης, όπου και τα 

κόστη αντιπροσώπευσης και χρεοκοπίας 

επηρεάζουν τις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις των 

εταιρειών 

The determinants of 

capital structure: 

Some UK evidence 

M. Bennett 

and 

R. Donnelly 

1993 

 

Η κεφαλαιακή 

διάρθρωση σύµφωνα 

µε έξι βασικές 

επεξηγηµατικές 

µεταβλητές, µέσα 

από το διαχωρισµό 

σε τρέχουσα και 

λογιστική αξία 

χρέους και σε 

συνολικό, 

βραχυπρόθεσµο και 

µακροπρόθεσµο 

χρέος  
 

Αρτιότερη επεξηγηµατική ικανότητα των έξι 

µεταβλητών όταν το µακροχρόνιο και µετά το 

συνολικό χρέος αποτελούν την εξαρτηµένη 

µεταβλητή. Οι παλινδροµήσεις είναι πιο σηµαντικές 

όταν χρησιµοποιείται η τρέχουσα παρά η λογιστική 

αξία του χρέους. Τα πρόσηµα των µεταβλητών είναι 

τα αναµενόµενα πλην της µεταβλητότητας των 

εσόδων 
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Financing multiple 

investment projects 

Mark J. 

Flannery, 

Joel F. 

Houston, 

Subramanyam 

Venkataraman 

1993 

Επιλογή τρόπου 

χρηµατοδότησης και 

υλοποίηση 

επιχειρηµατικών 

σχεδίων µέσω 

συγχώνευσης ή µε 

ανεξάρτητη εταιρική 

λειτουργία 

 

Η εκάστοτε εταιρεία προσπαθεί να ισορροπήσει το 

κόστος αντιπροσώπευσης του χρέους έναντι του 

φορολογικού πλεονεκτήµατός του. Στην απόφαση 

ανεξάρτητης λειτουργίας συγκριτικά µε τη 

λειτουργία ως συγχωνευµένη οντότητα, ο 

επιχειρηµατίας συγκρίνει τα πλεονεκτήµατα της 

τελευταίας (οµαδική ασφάλιση και φορολογικά 

οφέλη) έναντι του κόστους της (αντικατάσταση 

παγίων και αδυναµία κατανοµής µετοχικού 

κεφαλαίου µε διαφορετικό τρόπο ανά 

επιχειρηµατικό σχέδιο) 
 

The determination 

of optimal capital 

structure: The effect 

of firm and industry 

debt ratios on 

market value 

Gay B. 

Hatfield, 

Luis T.W. 

Cheng, 

Wallace N. 

Davidson 

1994 

 

Εξέταση της θεωρίας 

των DeAngelo και 

Masulis (1980) και 

Masulis (1983) ότι οι 

εταιρείες µπορούν να 

αυξοµειώνουν την 

αξία τους 

µεταβάλλοντας το 

δείκτη χρέους σε 

σχέση µε τον κλαδικό 

µέσο 
 

Η αγορά δε θεωρεί τους κλαδικούς µέσους όρους 

µόχλευσης ως προσδιοριστικούς παράγοντες της 

µόχλευσης των εταιρειών 

A time-series 

approach to 

exploring aggregate 

optimal capital 

structure: 

Cointegration 

analysis 

Bill B. Francis 

and 

Lori L. 

Leachman 

1994 

Εξετάζεται η 

υπόθεση ύπαρξης 

άριστου σηµείου 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης για το 

σύνολο της 

οικονοµίας 

 

Παρατηρείται µία µακροχρόνια ισορροπία ανάµεσα 

στη συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση και στις 

πληρεξούσιες µεταβλητές του φορολογικού οφέλους 

του χρέους και του κόστους χρέους (κόστος 

χρεοκοπίας και αντιπροσώπευσης). Όλες οι 

παραπάνω µεταβλητές φέρονται να συνδέονται 

µεταξύ τους µε διάφορες κοινές στοχαστικές τάσεις, 

ο αριθµός των οποίων εξαρτάται από το εάν 

χρησιµοποιείται η λογιστική ή η τρέχουσα αξία του 

χρέους, ως τρόπος µέτρησης της συνολικής 

κεφαλαιακής διάρθρωσης 
 

The valuation 

effects of frequent 

common stock 

issuances 

 

Wm R. 

McDaniel, 

Jeff Madura, 

Aigbe 

Akhigbe 
 

1994 

Αξιολόγηση των 

τακτικών εκδόσεων 

µετοχικού κεφαλαίου 

Η ανταπόκριση της µετοχικής τιµής στην τακτική 

έκδοση µετοχικού κεφαλαίου είναι σηµαντικά πιο 

ευνοϊκή από την αντίδραση της αγοράς µετά από 

µία µεµονωµένη έκδοση 

An empirical study 

of the corporate 

choice among 

common stock, 

convertible bonds 

and straight debt: A 

cash flow 

interpretation 

Hei-Wai Lee 

and 

James A. 

Gentry 

1995 

 

Η µελέτη των 

χρηµατικών ροών 

µιας εταιρείας 

χρησιµοποιείται ως 

τρόπος αξιολόγησης 

της συνολικής 

χρηµατοοικονοµικής  

κατάστασής της  

 

Οι υγιείς εταιρείες προτιµούν το χρέος ενώ οι πιο 

αδύναµες την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. Οι 

εταιρείες που εκδίδουν χρέος έχουν υψηλότερη 

ποσοστιαία αναλογία σε χρηµατικές εισροές από τη 

λειτουργία της εταιρείας και αυξηµένες εκροές για 

µερίσµατα, σε σχέση µε εκείνες που εκδίδουν 

µετοχικό κεφάλαιο. Μετά από µία δηµόσια 

εγγραφή, οι εταιρείες υφίστανται µία επιδείνωση 

στην οικονοµική κατάστασή τους, κάτι που δε 

συµβαίνει µε εκείνες που εκδίδουν χρέος 
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What do we know 

about capital 

structure? Some 

evidence from 

international data 

Raghuram G. 

Rajan 

and 

Luigi Zingales 

1995 

Εξέταση των 

παραγόντων που 

καθορίζουν την 

κεφαλαιακή 

διάρθρωση στις G-7 

χώρες 

 

Η εξέταση της µόχλευσης των G-7 χωρών 

πιστοποιεί ότι η Μεγάλη Βρετανία και η Γερµανία 

διατηρούν τα χαµηλότερα επίπεδα χρέους. Ωστόσο 

το παραπάνω είναι αποτέλεσµα της εξέτασης των 

ιδιαίτερων στοιχείων και καταστάσεων της 

εκάστοτε χώρας. Τέλος, η οικονοµετρική έρευνα 

καταλήγει ότι η εταιρική µόχλευση στις πιο πάνω 

χώρες συνδέεται θετικά µε το δείκτη παγιοποίησης 

και το µέγεθος, ενώ συνδέεται αρνητικά µε τη 

δυνατότητα ανάπτυξης και την κερδοφορία 
 

Optimization of 

corporate capital 

structure: A 

probabilistic 

Bayesian approach 

Leonid V. 

Philosophov 

and 

Vladimir L. 

Philosophov 

1999 

 

Προσπάθειες 

συσχέτισης της 

πρόβλεψης της 

εταιρικής χρεοκοπίας 

µε τον προσδιορισµό 

του άριστου σηµείου 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 
 

Η εταιρική ευηµερία και η αποτελεσµατικότητα του 

µάνατζµεντ απεικονίζονται στην αξία των εταιρικών 

µετοχών. Ο κίνδυνος χρεοκοπίας αποτελεί το 

βασικό µειονέκτηµα της χρήσης χρέους και συχνά 

συνδέεται µε διάφορες οικονοµικές ενδείξεις και 

µεταβλητές  (Z-score του Altman, 1982) 

 

Characteristics of 

firms that issue 

convertible debt 

versus convertible 

preferred stock 

Hei Wai Lee 

and 

Raymond E. 

Figlewicz 

1999 

 

Χαρακτηριστικά 

εταιρειών που 

εκδίδουν 

µετατρέψιµο χρέος 

έναντι µετατρέψιµων 

προνοµιούχων 

µετοχών  
 

 

Τα αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε τις επιπτώσεις 

των υποθέσεων του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 

των φορολογικών οφελών του χρέους, της 

ασύµµετρης πληροφόρησης (κόστος 

αντιπροσώπευσης) και του άριστου σηµείου 

κεφαλαιακής διάρθρωσης 

The interrelationship 

between culture, 

capital structure, and 

performance: 

Evidence from 

European retailers 

Kimberly C. 

Gleason, 

Lynette 

Knowles 

Mathur, 

Ike Mathur 

2000 

Οικονοµετρική 

έρευνα πάνω στην 

αλληλοσυσχέτιση 

ανάµεσα στην 

κουλτούρα, στην 

κεφαλαιακή 

διάρθρωση και στην 

εταιρική απόδοση 

 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση διαφοροποιείται µε βάση 

την κουλτούρα των εταιρειών. Η εταιρική απόδοση 

είναι ανεξάρτητη από την επιρροή της κουλτούρας, 

ενώ η κεφαλαιακή διάρθρωση επηρεάζει την 

απόδοση της εταιρείας. Τα κόστη αντιπροσώπευσης 

µπορούν να οδηγήσουν σε υπερβολική µόχλευση, η 

οποία µε τη σειρά της οδηγεί σε µία αρνητική σχέση 

ανάµεσα στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στην 

εταιρική απόδοση 
 

Capital structure 

decision making: A 

model for family 

business 

Claudio A. 

Romano, 

George A. 

Tanewski, 

Kosmas X. 

Smyrnios 

2001 

 

Έλλειψη εµπειρικής 

έρευνας πάνω στους 

παράγοντες που 

επηρεάζουν τις 

αποφάσεις 

χρηµατοδότησης των 

οικογενειακών 

εταιρειών 
 

Επισηµαίνονται τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων 

ερευνητικών προσπαθειών και η στατιστική 

σηµαντικότητα µιας σειράς παραγόντων πάνω στη 

θεωρία της κεφαλαιακής διάρθρωσης για τις 

οικογενειακές εταιρείες 

Capital structure 
Steward C. 

Myers 
2001 

 

Αναφορά ορισµένων 

βασικών θεωριών 

προσδιορισµού της 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 
 

Περιγραφή βασικών θεωριών όπως οι προτάσεις 

των Modigliani και Miller, η θεωρία της 

αντιστάθµισης, του κόστους αντιπροσώπευσης και 

της χρηµατοδοτικής θεωρίας της ιεράρχησης   

 

Determinants of 

corporate capital 

structure: Evidence 

from Hungarian 

firms  
 

Emilio 

Colombo 
2001 

Η κεφαλαιακή 

διάρθρωση των 

εταιρειών στην 

Ουγγαρία 

Επιβεβαιώνεται η ισχύς της θεωρίας της ιεράρχησης 

και εξετάζεται η σχέση του χρέους µε ένα 

συγκεκριµένο αριθµό µεταβλητών 
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Capital structure and 

its determinants in 

the UK - A 

decompositional 

analysis  

Alan A. Bevan 

and 

Jo Danbolt 

2002 

 

∆ιαφοροποίηση της 

µελέτης των Rajan 

και Zingales (1995), 

µέσα από την 

εστίαση σε 

διαφορετικούς 

τρόπους υπολογισµού 

της δανειακής 

εξάρτησης 
 

Αποδεικνύεται η σηµαντικότητα του τρόπου 

υπολογισµού της δανεικής εξάρτησης στον 

καθορισµό της συσχέτισης µε τέσσερις ανεξάρτητες 

µεταβλητές. Τα οικονοµετρικά αποτέλεσµα 

διαφοροποιούνται εκ νέου µε το διαχωρισµό του 

τραπεζικού δανεισµού σε βραχυπρόθεσµο και 

µακροπρόθεσµο 

 

An empirical 

investigation on the 

determinants of 

capital structure: 

The UK and Italian 

experience 

A. Panno 2003 

 

Εξέταση των 

προσδιοριστικών 

παραγόντων της 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης των 

εταιρειών µέσα από 

την ανάλυση των 

εκδόσεων αξιών στις 

χώρες της Ιταλίας και 

της  Μεγάλης 

Βρετανίας 
 

 

Σε αντίθεση µε την Ιταλία, η ανεπτυγµένη 

χρηµατοοικονοµική αγορά της Μεγάλης Βρετανίας 

διατηρεί µακροχρόνιους στόχους µόχλευσης, στους 

οποίους οι εταιρείες προσπαθούν να συγκλίνουν. Η 

µόχλευση εµφανίζεται να συνδέεται θετικά µε το 

εταιρικό µέγεθος, την κερδοφορία και τη 

ρευστότητα και για τις δύο χώρες. Μεταβλητές 

όπως ο δείκτης διανοµής µερίσµατος, ο αριθµός των 

διευθυντών και ο λόγος τιµής προς κέρδη µετοχής 

δεν επέδειξαν σταθερά αποτελέσµατα, 

επιβεβαιώνοντας αντίστοιχες προηγούµενες µελέτες 
 

Equity vs. debt 

financing of REITs: 

A survey of 

determinants of the 

security issue 

decision  

Shawn D. 

Howton, 

Shelly W. 

Howton, 

Victoria 

McWilliams  

2003 

Ιδιαιτερότητες στον 

τρόπο 

χρηµατοδότησης των 

αµερικάνικων 

µεσιτικών εταιρειών 

 

Εφόσον οι µεσιτικές εταιρείες διανέµουν το 95% 

του καθαρού φορολογητέου εισοδήµατος στους 

µετόχους και εξασφαλίζουν 75% των κερδών από 

επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, καταβάλουν 

µηδενικό φόρο εισοδήµατος σε εταιρικό επίπεδο. 

Συνεπώς, το φορολογικό πλεονέκτηµα του χρέους 

εκµηδενίζεται, ενώ η διανοµή του 95% του καθαρού 

φορολογητέου εισοδήµατος στους µετόχους 

περιορίζει τη δυνατότητα των µάνατζερ για τη 

µελλοντική χρήση των αδιανέµητων κερδών. 

Εντούτοις, τα αποτέλεσµα δείχνουν ότι οι µεσιτικές 

εταιρείες ακολουθούν τη θεωρία της ιεράρχησης σε 

αντίθεση µε τις υπόλοιπες που υιοθετούν τη θεωρία 

του κόστους αντιπροσώπευσης 
 

Determinants of 

target capital 

structure: The case 

of dual debt and 

equity issues 

Armen 

Hovakimian, 

Gayane 

Hovakimian, 

Hassan 

Tehranian 

2004 

 

Προσδιοριστικοί  

παράγοντες της 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης σε 

περιπτώσεις 

ταυτόχρονης έκδοσης 

χρέους και µετοχικού 

κεφαλαίου   
 

Επεξήγηση των επιδράσεων της εταιρικής απόδοσης 

και της κερδοφορίας στην επιλογή της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης µέσα από τις χρηµατοδοτικές θεωρίες 

της ιεράρχησης ή της αντιστάθµισης  

Agency costs of debt 

and credit market 

imperfections: A 

bargaining approach 

Erkki Koskela  

and 

Rune 

Stenbacka  

2004 

Εξέταση του κατά 

πόσο ο ανταγωνισµός 

στον τοµέα των 

πιστοδοτήσεων έχει 

κάποια επίδραση στο 

κόστος 

αντιπροσώπευσης 

του χρέους 

 

Η ύπαρξη περιορισµένων ατελειών στην εταιρική 

χρηµατοδότηση δεν επηρεάζει στην τελική τη 

δανειοδότηση των εταιρειών, καθώς θα µειωθούν τα 

χορηγητικά επιτόκια και θα εγκριθούν επενδυτικά 

σχέδια µε αυξηµένο κίνδυνο και χαµηλές αποδόσεις. 

Συνεπώς, στην παρούσα έρευνα θα µειωθούν τα 

κόστη αντιπροσώπευσης, προερχόµενα από τη 

χρηµατοδότηση µέσω χρέους, σε ένα χαµηλότερο 

επίπεδο ατελειών στον κλάδο των πιστοδοτήσεων. 

Με άλλα λόγια, δεν υποστηρίζεται η ύπαρξη 

ανταλλαγής - αντιστάθµισης ανάµεσα στον 

ανταγωνισµό για τη χρηµατοδότηση των εταιρειών 

και στη χρηµατοοικονοµική ευθραυστότητα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Οι εταιρείες, εφόσον ακολουθούν µία αυτούσια στρατηγική για τον προσδιορισµό της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, επιλέγουν ως επί το πλείστον µεταξύ της θεωρίας της 

ιεράρχησης και της θεωρίας της αντιστάθµισης. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί 

συγκρίνουµε τις δύο κύριες θεωρίες και παρουσιάζουµε τις σηµαντικότερες µελέτες 

αναφορικά µε την απόφαση των µάνατζερ για την υιοθέτηση µίας εκ των δύο.  

 

 

3.2  Η χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης έναντι της θεωρίας της 

αντιστάθµισης σε προϋπάρχουσες µελέτες 

 

� Ο γρίφος της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης θεωρείται ακόµη πιο δύσκολος 

από το γρίφο της µερισµατικής διανοµής. Η µελέτη του Myers (1984) αντιπαραβάλει 

τη θεωρία της αντιστάθµισης µε τη θεωρία της ιεράρχησης, λαµβάνοντας υπόψη ότι 

καµία θεωρία δεν είναι η άριστη, αλλά η καθεµία ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 

ανάγκες και στόχους εταιρειών. Συνεπώς, συγκρίνονται οι δύο προαναφερόµενες 

θεωρίες χωρίς όµως να αγνοείται η ιδέα της “ουδέτερης µεταβολής” του Miller, κατά 

την οποία οι εταιρείες συχνά οδηγούνται σε µία σειρά ενεργειών που δεν έχουν 

κάποιο ουσιώδες αντίκτυπο στην εταιρική αξία. 
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Η υπόθεση της αντιστάθµισης πρεσβεύει ότι ο άριστος δείκτης χρέους καθορίζεται 

από την ανταλλαγή ανάµεσα στα κόστη και στα οφέλη του δανεισµού, διατηρώντας 

σταθερά τα πάγια της εταιρείας και τα επενδυτικά σχέδια. Με άλλα λόγια, η εταιρεία 

ισορροπεί ανάµεσα στα φορολογικά οφέλη του χρέους και στον κίνδυνο χρεοκοπίας 

µε µοναδικό στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της. Σηµαντικές έννοιες στη θεωρία 

της αντιστάθµισης αποτελούν: 

α) Τα κόστη προσαρµογής: Εάν δεν υπήρχαν κόστη προσαρµογής και η θεωρία της 

αντιστάθµισης ίσχυε, τότε ο υπάρχον δείκτης χρέους της εκάστοτε εταιρείας θα 

αποτελούσε το άριστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης. Πιθανότατα, τα σηµαντικά 

κόστη προσαρµογής εξηγούν τη µεγάλη απόκλιση των υφιστάµενων δεικτών χρέους 

από τα άριστα σηµεία διάρθρωσης. Όταν όµως τα κόστη είναι περιορισµένα, οι 

εταιρείες παραµένουν κοντά στο στόχο µόχλευσής τους. 

β) ∆ανεισµός και φόροι: Σηµειώνεται η εκπιπτοσιµότητα των τόκων στη θεωρία της 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, µε ταυτόχρονη αναφορά στις φορολογικές ελαφρύνσεις 

εκτός δανεισµού (αποσβέσεις, επενδυτικά προνόµια κ.α.) και στη θεωρία του Miller 

ότι η άµεση φορολόγηση των διανεµόµενων µερισµάτων αντισταθµίζει τα οφέλη της 

εταιρικής φορολόγησης. 

γ) Κόστη χρηµατοοικονοµικού κινδύνου: Περιλαµβάνουν τα νοµικά και διαχειριστικά 

κόστη της χρεοκοπίας, τα κόστη αντιπροσώπευσης, καθώς και τα ανερχόµενα κόστη 

ελέγχου και παρακολούθησης, ακόµα και όταν η χρεοκοπία έχει αποφευχθεί. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι οι ριψοκίνδυνες εταιρείες µε περιορισµένα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία διατηρούν χαµηλά επίπεδα δανεισµού.     

Από την άλλη µεριά, η θεωρία της ιεράρχησης υπογραµµίζει την προτίµηση στην 

εσωτερική από την εξωτερική χρηµατοδότηση. Όταν απαιτείται εξωτερική 

χρηµατοδότηση, οι εταιρείες ξεκινάνε πρώτα µε την έκδοση της πιο ασφαλούς αξίας. 

∆ηλαδή, ξεκινάνε µε χρέος, µετά µε µετατρέψιµες οµολογίες, ενώ η έκδοση 

µετοχικού κεφαλαίου αποτελεί την τελευταία επιλογή. Ακόµα, οι εταιρείες 

προσαρµόζουν το στόχο µερισµατικής πληρωµής πάνω στις επενδυτικές ευκαιρίες. Η 

θεωρία της ιεράρχησης δεν καθορίζει ένα συγκεκριµένο σηµείο άριστης κεφαλαιακής 

διάρθρωσης και είναι φανερό ότι δε λειτουργεί προς το συµφέρον των µετόχων. Όπως 

και προηγουµένως, στη θεωρία της ιεράρχησης τονίζεται η έννοια της εξωτερικής 

χρηµατοδότησης µε ασύµµετρη πληροφόρηση. Με την εσωτερική χρηµατοδότηση 

αποφεύγονται τα κόστη έκδοσης, ενώ στην περίπτωση της εξωτερικής 

χρηµατοδότησης η έκδοση χρέους στοιχίζει πολύ λιγότερο από την έκδοση µετοχικού 
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κεφαλαίου. Στην περίπτωση µίας επενδυτικής κίνησης υπάρχει ασύµµετρη 

πληροφόρηση ανάµεσα στους µάνατζερ και τους επενδυτές, καθώς µόνο οι πρώτοι 

γνωρίζουν επακριβώς την καθαρή αξία της επένδυσης και την αξία της εταιρείας αν 

απολεσθεί η συγκεκριµένη ευκαιρία.  

∆εδοµένης της ύπαρξης ασύµµετρης πληροφόρησης και υποθέτοντας ότι η εταιρεία 

βασίζεται µόνο στην εξωτερική χρηµατοδότηση (έλλειψη ελεύθερων διαθεσίµων), 

υπάρχει η πιθανότητα η εταιρεία να µην εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο παρά τη θετική 

καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης. Το παραπάνω συµβαίνει καθώς συγκρίνονται 

τα οφέλη της επένδυσης µε τη µείωση της αξίας της µετοχής που ακολουθεί την 

αναγγελία έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, προτείνεται έκδοση χρέους όταν 

οι επενδυτές υποτιµούν την αξία της εταιρείας και το µετοχικό κεφάλαιο (ή άλλες 

ριψοκίνδυνες αξίες) όταν η τιµή της µετοχής κρίνεται υπερτιµηµένη. Το παραπάνω 

είναι γνωστό και στους επενδυτές, οι οποίοι τυπικά αναγκάζουν τις εταιρείες να 

ακολουθήσουν τη θεωρία της ιεράρχησης. 

Μετά την περιγραφή των δύο θεωριών κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Myers τονίζει 

πέντε σηµεία χρηµατοδοτικής συµπεριφοράς: 

α) Εσωτερική έναντι εξωτερικής χρηµατοδότησης: Οι περισσότερες επενδυτικές 

ευκαιρίες χρηµατοδοτούνται κυρίως µε έκδοση χρέους και αδιανέµητα κέρδη. Η 

χρηµατοδότηση µέσω έκδοσης νέου µετοχικού κεφαλαίου αποτελεί ένα µικρό 

κοµµάτι, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θεωρία της ιεράρχησης. Αναλογίζοντας τα 

σηµαντικά κόστη συναλλαγής από την έκδοση µετοχικού κεφαλαίου και τονίζοντας 

την εκπιπτοσιµότητα των τόκων έναντι των µερισµάτων, η έκδοση µετοχικού 

κεφαλαίου καθίσταται ακριβή και συνεπώς η θεωρία της αντιστάθµισης αποκτά 

επεξηγηµατικό χαρακτήρα. 

β) Χρονικό έκδοσης αξιών: Προφανώς, οι εταιρείες προσπαθούν να προβούν σε 

έκδοση µετοχικού κεφαλαίου όταν η τιµή της µετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλή. Το 

παραπάνω εναντιώνεται στη θεωρία της αντιστάθµισης, καθώς σύµφωνα µε την 

τελευταία όταν η εταιρική αξία αυξάνεται και συνεπώς ο δείκτης χρέους µειώνεται, η 

εκάστοτε εταιρεία οφείλει να εκδώσει χρέος και όχι µετοχικό κεφάλαιο προκειµένου 

να επαναφέρει τον άριστο βαθµό µόχλευσης. Παροµοίως, εναντιώνεται και µε τη 

θεωρία της ιεράρχησης, καθώς σε µία τέλεια αγορά δεν µπορούν οι εταιρείες να 

εκµεταλλεύονται συστηµατικά τους αγοραστές νέου µετοχικού κεφαλαίου µε την 

πραγµατοποίηση δηµόσιων εγγραφών αποκλειστικά σε περιόδους υψηλής µετοχικής 

τιµής.           
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γ) ∆ανεισµός έναντι ασώµατων ακινητοποιήσεων και δυνατότητες ανάπτυξης: 

Εταιρείες µε σηµαντικές ασώµατες ακινητοποιήσεις ή µε αξιόλογες δυνατότητες 

ανάπτυξης τείνουν να διατηρούν περιορισµένους δείκτες χρέους. Για αυτόν το λόγο 

είναι σηµαντικός ο διαχωρισµός ανάµεσα στην τρέχουσα και στη λογιστική αξία. 

δ) Προσφορές ανταλλαγής: Ο Masulis (1980, 1983) έδειξε ότι η τιµή της µετοχής 

αυξάνεται όταν η εταιρεία υποκαθιστά µετοχικό κεφάλαιο µε χρέος (καλή είδηση) και 

µειώνεται όταν υποκαθιστά χρέος µε µετοχικό κεφάλαιο (κακή είδηση). Το 

παραπάνω είναι πιθανό να αποτελεί φορολογική επίδραση µέσω της προσπάθειας 

σύγκλισης προς το στόχο µόχλευσης. Με άλλα λόγια, η ανταλλαγή ανάµεσα στο 

χρέος και στο µετοχικό κεφάλαιο εξηγείται µέσα από τη θεωρία της αντιστάθµισης. 

Επίσης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που επηρεάζει την τιµή της µετοχής µπορεί να 

θεωρηθεί ότι µεταφέρει πληροφόρηση που γνωρίζουν αποκλειστικά τα διευθυντικά 

στελέχη και όχι το επενδυτικό κοινό. 

ε) Έκδοση ή επαναγορά µετοχών: Η τιµή της µετοχής µειώνεται στην ανακοίνωση 

έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου, ενώ αυξάνεται στην ανακοίνωση επαναγοράς 

µετοχών. Το παραπάνω δε δικαιολογείται από καµία από τις δύο θεωρίες 

προσδιορισµού άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης.            

 

� Αρχικά, η έρευνα των Pinegar και Wilbricht (1989) εξετάζει τις θεωρίες 

προσδιορισµού κεφαλαιακής διάρθρωσης που ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη 

των εταιρειών που ανήκουν στον Fortune 500. Από τις συνολικά 500 εταιρείες που 

ερωτήθηκαν, απήντησαν οι 176. Σηµειώνουµε, ότι ένα συγκεκριµένο 

ερωτηµατολόγιο αποστάλθηκε στα κορυφαία διευθυντικά στελέχη των εταιρειών, 

χωρίς όµως να γίνεται προσπάθεια αντιστοιχίας εταιρειών και απαντήσεων µε σκοπό 

την προστασία της ανωνυµίας των αποκρινόµενων εταιρειών.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνα έδειξαν ότι το 68,8% των εταιρειών ακολουθεί τη 

θεωρία της ιεράρχησης, µε το υπόλοιπο να θέτει ένα στόχο για το βαθµό µόχλευσης. 

Ακόµη, δηλώθηκε ως πρώτη προτίµηση η εσωτερική χρηµατοδότηση, µετά ο 

δανεισµός και τελευταία η έκδοση µετοχικού κεφαλαίου.  

Σε αντίστοιχο ερώτηµα ιεράρχησης των παραγόντων λήψης αποφάσεων, οι µάνατζερ 

καθόρισαν ως σπουδαιότερες την αναµενόµενη χρηµατική ροή από την επένδυση, την 

προστασία των απαιτήσεων των µετόχων και το ρίσκο της επένδυσης. Αυτό δείχνει 

ότι η απόφαση χρηµατοδότησης πραγµατοποιείται την ίδια στιγµή που εξετάζεται η 

επένδυση. Επιπλέον, οι µάνατζερ δεν προσπάθησαν να συσχετίσουν την κεφαλαιακή 
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διάρθρωση µε τις αντιλήψεις τους (υπερτιµηµένες ή υποτιµηµένες µετοχές) για 

οργάνωση της αγοράς. Εξίσου σηµαντικοί παράγοντες για τους µάνατζερ αποτελούν 

η διατήρηση της χρηµατοοικονοµικής προσαρµοστικότητας - ευελιξίας και η 

µακροχρόνια λειτουργία της εταιρείας. Μηδαµινή σηµασία αποδίδεται στο 

φορολογικό παράγοντα και στον κίνδυνο χρεοκοπίας, ίσως λόγω του µεγέθους και 

της επιτυχούς πορείας της συγκεκριµένης κατηγορίας εταιρειών.     

Εν κατακλείδι, στο ενδεχόµενο σηµαντικής ανάπτυξης µέσα από την 

πραγµατοποίηση µιας επένδυσης, το 82,4% των µάνατζερ δηλώνει ότι θα παρέκκλινε 

από το στόχο κεφαλαιακής διάρθρωσης ή από τη θεωρία της ιεράρχησης. Σε 

αντίθεση, µόλις το 1,7% δηλώνει ότι θα µείωνε τα µερίσµατα και το 3,4% ότι δε θα 

πραγµατοποιούσε την επένδυση. Το υπόλοιπο των ερωτηθέντων κατέληξε ότι θα 

ρευστοποιούσε κάποιο πάγιο ή θα προχωρούσε στο συνδυασµό εναλλακτικών 

επιλογών.  

 

� Η έρευνα των Kjellman και Hansen (1995) καταπιάνεται µε την οικονοµία της 

Φινλανδίας και συγκεκριµένα µε την επιλογή των µάνατζερ ανάµεσα στις δύο 

βασικές θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης: τη θεωρία της αντιστάθµισης και τη 

χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης. Η πρώτη δηλώνει ότι υπάρχει κάποια µορφή 

κεφαλαιακής διάρθρωσης που µεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης όταν 

ταυτόχρονα ελαχιστοποιούνται οι εξωτερικές αξιώσεις (φόροι, κόστος χρεοκοπίας, 

κόστος αντιπροσώπευσης) προς τις ταµειακές ροές. Βάσει αυτής της θεωρίας, η 

λογιστική αξία του δείκτη µόχλευσης πρέπει να συσχετίζεται θετικά µε την απόδοση 

των επενδυµένων κεφαλαίων (ROA) προ φόρων και τόκων. Με άλλα λόγια οι πιο 

κερδοφόρες εταιρείες πρέπει να έχουν υψηλότερους δείκτες µόχλευσης, κάτι όµως 

που οι εµπειρικές έρευνες συχνά δεν επιβεβαιώνουν. Ο Baskin (1989) µε στατιστικές 

µελέτες σε 5 χώρες απέδειξε ότι οι πιο κερδοφόρες εταιρείες έχουν ιδιαίτερα χαµηλό 

δανεισµό, κάτι που συνεπώς εναντιώνεται στη θεωρία της αντιστάθµισης.  

Η δεύτερη θεωρία, υποδηλώνει ότι οι µάνατζερ προτιµάνε την εσωτερική από την 

εξωτερική χρηµατοδότηση και το χρέος από το µετοχικό κεφάλαιο. Παρά τα 

φορολογικά οφέλη του δανεισµού, η εξωτερική χρηµατοδότηση συχνά αποφεύγεται 

καθώς οδηγεί σε αύξηση του ελέγχου από τρίτους, κάτι που δε συµβαίνει µε την 

εσωτερική χρηµατοδότηση. Οι Ang και Jung (1993) εξέτασαν την εφαρµογή αυτής 

της θεωρίας στη Νότια Κορέα και διαπίστωσαν ότι οι εταιρείες προτιµάνε τον 

τραπεζικό δανεισµό από την εσωτερική χρηµατοδότηση. 
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Ως καλύτερος τρόπος για να διαπιστωθεί η στρατηγική κεφαλαιακής διάρθρωσης που 

ακολουθούν οι εταιρείες, θεωρήθηκε από τους συγγραφείς η υποβολή ερωτήµατος 

στα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών. Η απάντηση στο ερώτηµα που υποβλήθηκε 

στους µάνατζερ 105 εισηγµένων εταιρειών (οι 54 απήντησαν) στο χρηµατιστήριο του 

Ελσίνκι, έδειξε αρχικά ότι οι µεγαλύτερες εταιρείες χρησιµοποιούν περισσότερο 

χρέος. Σε αντίθεση µε την προαναφερόµενη έρευνα στις ΗΠΑ, οι περισσότερες 

εταιρείες (66,7%) έχουν ως στόχο ένα συγκεκριµένο βαθµό µόχλευσης, ενώ εκείνες 

µε υψηλό χρέος ή που έχουν ξεφύγει από το στόχο ακολουθούν τη θεωρία της 

ιεράρχησης. Το ποσοστό των εταιρειών που στοχεύουν σε ένα συγκεκριµένο βαθµό 

µόχλευσης αυξάνεται σηµαντικά στις µεγάλες εταιρείες. Αναφορικά µε την 

ιεράρχηση των τροπών χρηµατοδότησης, οι απαντήσεις των µάνατζερ ήταν 

ακόλουθες µε τη θεωρία της ιεράρχησης. Σε ερώτηση υπόδειξης των παραγόντων που 

επηρεάζουν την απόφαση χρηµατοδότησης µιας επένδυσης, οι µάνατζερ κατέληξαν 

σε 14 διαφορετικούς παράγοντες, µε τις δύο πρώτες θέσεις να καταλαµβάνουν η 

εξασφάλιση της µακροπρόθεσµης λειτουργίας της εταιρείας και οι αναµενόµενες 

ταµειακές ροές από την επένδυση. Τέλος, η έρευνα των Kjellman και Hansen έδειξε 

ότι εταιρείες που η µετοχική τιµή τους ήταν εκτιµηµένη σωστά από την αγορά για 

λιγότερο από το 50% του χρόνου, προτιµούν τη θεωρία της ιεράρχησης κατά 45%, 

ενώ εκείνες που ήταν εκτιµηµένες σωστά για πάνω από το 50% του χρόνου, 

προτιµούν τη θεωρία της ιεράρχησης κατά 15%. Αυτή η διαπίστωση υποδηλώνει ότι 

η ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης οδηγεί τους µάνατζερ στο να ακολουθήσουν τη 

θεωρία της ιεράρχησης. 

 

� Η πρώτη µελέτη των Ghosh και Cai (1999), υπογραµµίζει τη σηµαντικότητα της 

ανάπτυξης της θεωρίας της ιεράρχησης από τον Myers το 1984. Στόχος της αποτελεί 

η εµπειρική ανάλυση του κατά πόσο οι εταιρείες συγκλίνουν προς ένα συγκεκριµένο 

σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης που ορίζεται από τον εκάστοτε κλάδο ή 

εφαρµόζουν τη θεωρία της ιεράρχησης. Το δείγµα αποτελείται από 256 εταιρείες, 

χωρισµένες σε 21 βιοµηχανικούς κλάδους σε χρονικό ορίζοντα 19 ετών.  

Τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής έρευνας δείχνουν ότι ο µεγαλύτερος αριθµός 

των εταιρειών συγκλίνουν προς τους αριθµητικούς µέσους των κλάδων τους, κάτι που 

επιβεβαιώνει τη θεωρία της αντιστάθµισης. Την ίδια στιγµή και για όλα τα έτη της 

έρευνας, παρατηρείται η ταυτόχρονη ισχύς της θεωρίας της ιεράρχησης. Με άλλα 

λόγια, η έρευνα καταλήγει ότι και οι δύο θεωρίες συνυπάρχουν, κάτι που ισχυρίστηκε 
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άλλωστε και ο Myers. Η διαφορά έγκειται στην κυριαρχία της θεωρίας της 

ιεράρχησης έναντι της θεωρίας της αντιστάθµισης, καθώς η σηµαντικότητα της 

πρώτης επιβεβαιώνεται σε όλους τους κλάδους και σε όλα τα έτη της έρευνας, ενώ η 

δεύτερη είναι στατιστικά σηµαντική για την πλειονότητα των κλάδων και των ετών. 

Ωστόσο, οι συγγραφείς αφήνουν ανοικτό το ενδεχόµενο διαφοροποίησης των 

αποτελεσµάτων, καθώς η έρευνα βασίστηκε στα οικονοµικά στοιχεία µόνο µεγάλων 

εταιρειών και χρησιµοποίησε λογιστικές και όχι αγοραίες αξίες.      

 

� Η µελέτη των Chirinko και Singha (2000) αναλύει την έρευνα των Shyam - 

Sunder και Myers (1999) ως προς την ισχύ της θεωρίας της ιεράρχησης, µέσα από την 

παραδοχή ότι η επιλογή συγκεκριµένης κεφαλαιακής διάρθρωσης από την εκάστοτε 

εταιρεία παραµένει αινιγµατική.  

Το µοντέλο των Shyam - Sunder και Myers βασίζεται στο επαγωγικό συµπέρασµα 

ότι, µέσα από τη θεωρία ιεράρχησης, ένα σηµαντικό ποσό απόκλισης στην καθαρή 

έκδοση χρέους (∆D) θα έπρεπε να εξηγείται από µία και µοναδική µεταβλητή, το 

έλλειµµα στους χρηµατικούς πόρους (DEF). Το τελευταίο υπολογίζεται ως το 

άθροισµα των εξόδων για µακροπρόθεσµα κεφάλαια, των πληρωτέων µερισµάτων, 

της καθαρής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης και του τρέχοντος µακροπρόθεσµου 

χρέους, µειωµένο κατά τις λειτουργικές ταµειακές ροές µετά φόρων και τόκων: 

 

ititPOPOit eDEFbaD ++=∆  

 

όπου i απεικονίζει τις εταιρείες, το t απεικονίζει το χρόνο, το eit είναι το τυπικό σφάλµα 

και τα aPO, bPO άλλοι παράµετροι - συντελεστές 

 

Μέσα από ένα δείγµα 157 αµερικάνικων εταιρειών και σε ένα χρονικό ορίζοντα 19 

ετών, αν και αρχικά διαφαίνεται ότι το µοντέλο της αντιστάθµισης έχει µικρότερη 

ισχύ από τη θεωρία της ιεράρχησης, τελικά η παραπάνω εξίσωση δεν ανταποκρίνεται 

σε περιπτώσεις παραβίασης της ιεράρχησης στη χρηµατοδότηση. Μέσα από 

περιπτώσεις αλλαγής της ιεράρχησης στη χρηµατοδότηση µιας εταιρείας, η εξίσωση 

παρουσιάζει σηµαντικές αδυναµίες, µε αποτέλεσµα η εµπειρική έρευνα να µην 

µπορεί να αξιολογήσει επαρκώς καµία από τις δύο θεωρίες.   

 

� Η δεύτερη οικονοµετρική έρευνα των Cai και Ghosh (2003) βασίζεται σε µία 

σειρά τριών υποθέσεων. Η πρώτη δηλώνει ότι εφόσον υπάρχει ένα σηµείο άριστης 
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κεφαλαιακής διάρθρωσης, στο σηµείο εκείνο µεγιστοποιείται η εταιρική αξία. 

Εποµένως, όταν η τρέχουσα κεφαλαιακή διάρθρωση είναι κάτω του άριστου σηµείου, 

η εταιρεία την προσαρµόζει προς τα πάνω και αντίστροφα. Ακόµη, εάν υπάρχει ένα 

εύρος σηµείων άριστης κεφαλαιακής διάρθρωσης, τότε η εταιρεία µεγιστοποιεί την 

αξία της µέσα στο εύρος αυτό. Η δεύτερη υπόθεση εξετάζει την προτίµηση ανάµεσα 

στην εσωτερική και την εξωτερική χρηµατοδότηση, ενώ η τρίτη εξετάζει την 

προτίµηση ανάµεσα στο χρέος και στο µετοχικό κεφάλαιο στην περίπτωση της 

επιλογής εξωτερικής χρηµατοδότησης. Με άλλα λόγια, η πρώτη υπόθεση εξετάζει 

την ισχύ της θεωρίας άριστου σηµείου κεφαλαιακής διάρθρωσης, ενώ η άλλες δύο 

εξετάζουν την ισχύ της θεωρίας της ιεράρχησης. 

Η έρευνα πραγµατοποιείται σε ένα δείγµα αµερικάνικων εταιρειών από τον Fortune 

500 για τα έτη ανάµεσα στο 1982 και το 2001. Οι παραπάνω εταιρείες ανήκουν σε 21 

διαφορετικούς κατασκευαστικούς κλάδους. Σε περίπτωση που η έκδοση χρέους ή 

κεφαλαίου δεν ξεπερνά το 5% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων σε ένα έτος t, 

τότε θεωρείται ότι η εταιρεία χρηµατοδοτείται εσωτερικά. Επιπλέον, όταν η έκδοση 

µακροχρόνιου χρέους και όχι µετοχικού κεφαλαίου ξεπερνά το 5% του συνολικού 

ενεργητικού, θεωρείται ότι η εταιρεία εκδίδει χρέος. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η πιθανότητα η κεφαλαιακή διάρθρωση µιας εταιρείας 

να τείνει προς το µέσο του κλάδου είναι κοντά στο 50% για όλους τους κλάδους. Με 

άλλα λόγια, η εκάστοτε εταιρεία δεν προσαρµόζει τη διάρθρωσή της προς τον 

κλαδικό µέσο, παρά µόνο προς το εύρος των σηµείων που µεγιστοποιούν την αξία 

της. Ακόµη, το ποσοστό των εταιρειών που χρησιµοποιούν την εσωτερική 

χρηµατοδότηση είναι σηµαντικά πάνω του 50% (εκτός τριών κλάδων που ξεπερνάνε 

οριακά το 50%), µε έντονη προτίµηση στο χρέος έναντι του µετοχικού κεφαλαίου 

στην περίπτωση της εξωτερικής χρηµατοδότησης. 

Η έρευνα καταλήγει στο γεγονός ότι οι εταιρείες προσαρµόζουν την κεφαλαιακή 

διάρθρωσή τους µόνο όταν η τελευταία είναι πάνω του µέσου. Η πιθανότητα 

προσαρµογής της κεφαλαιακής διάρθρωσης όταν αυτή είναι κάτω του κλαδικού 

µέσου είναι µηδαµινή. Πιθανή εξήγηση αποτελεί η διαθεσιµότητα χρηµατικών 

πόρων, οι συνθήκες αγοράς και το γεγονός ότι εκλείπουν τα υψηλά κόστη που 

συνοδεύουν τους υψηλούς δείκτες χρέους. Για τη δικαιολόγηση αυτού του 

φαινοµένου, οι συγγραφείς ανέπτυξαν την έννοια του εύρους σηµείων στα οποία 

µεγιστοποιείται η αξία της εταιρείας.   
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� Εν κατακλείδι και σε συνέχεια των ερευνών των Allen (1993), Baskin (1989) και 

Adedeji (1998), οι Tong και Green (2005) συγκρίνουν τη θεωρία της ιεράρχησης 

(POT) µε τη θεωρία της αντιστάθµισης (STT) µέσα από µια οικονοµετρική έρευνα µε 

τις µεγαλύτερες εισηγµένες κινέζικες εταιρείες. Συγκεκριµένα, εξετάζονται οι 

αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην κεφαλαιακή διάρθρωση, τις ταµειακές ροές, τα 

µερίσµατα και τις επενδυτικές επιλογές.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Κίνα βρίσκεται σε ιδιαίτερη θέση, καθώς ανήκει στις 

ραγδαία αναπτυσσόµενες χώρες. Οι περισσότερες εισηγµένες εταιρείες διατηρούν µια 

αναλογία κυβερνητικής ιδιοκτησίας, που παίζει κυρίαρχο ρόλο στη λήψη αποφάσεων. 

Παρά την περιορισµένη αρθρογραφία ως προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, η έρευνα 

των Singh και Hamid (1992) και Singh (1995) έδειξε ότι οι αναπτυσσόµενες χώρες 

βασίζονται περισσότερο στην έκδοση µετοχικού κεφαλαίου από ότι στο δανεισµό. 

Προηγούµενες µελέτες των Rajan και Zingales (1995) απέδειξαν ότι η θεωρία της 

αντιστάθµισης επεξηγεί αρτιότερα την κεφαλαιακή διάρθρωση των εισηγµένων 

κινέζικων εταιρειών, ενώ η έρευνα των Huang και Song (2002) δεν καταλήγει σε 

κάποια από τις δύο θεωρίες.    

Η οικονοµετρική έρευνα των Tong και Green πραγµατοποιείται πάνω στις 50 

κορυφαίες εισηγµένες εταιρείες της Κίνας για τα έτη 2001 - 2003. Εξετάζει πρώτον, 

τη σχέση ανάµεσα στο βαθµό µόχλευσης και την κερδοφορία, το µέγεθος και το 

ρυθµό ανάπτυξης µιας εταιρείας, δεύτερον, τη σχέση ανάµεσα στη µόχλευση και τα 

µερίσµατα και τρίτον, τους προσδιοριστικούς παράγοντες της εταιρικής επένδυσης. 

Η θεωρία της αντιστάθµισης υποδηλώνει ότι οι λιγότερο κερδοφόρες εταιρείες δίνουν 

χαµηλές αποδόσεις στους µετόχους και εποµένως ο υψηλότερος δανεισµός θα αύξανε 

τον κίνδυνο χρεοκοπίας και το κόστος δανεισµού, κάτι που στην τελική θα ελάττωνε 

ακόµη περισσότερο τις αποδόσεις προς τους µετόχους. Εποµένως, η θεωρία της 

αντιστάθµισης προβλέπει θετική σχέση ανάµεσα στην κερδοφορία και στο βαθµό 

µόχλευσης. Από την άλλη µεριά, η θεωρία της ιεράρχησης δηλώνει ότι σε περίπτωση 

επένδυσης µε καθαρή παρούσα αξία, οι λιγότερο κερδοφόρες εταιρείες είναι 

πρόθυµες να χρησιµοποιήσουν εξωτερική χρηµατοδότηση εάν οι ταµειακές ροές είναι 

αδύναµες. Συνεπώς, υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στην κερδοφορία και στο 

βαθµό µόχλευσης. 

Βασιζόµενοι στην παραδοχή του Warner (1977) ότι οι µεγαλύτερες εταιρείες 

αντιµετωπίζουν υψηλότερα κόστη αντιπροσώπευσης, η θεωρία της αντιστάθµισης 

υποδηλώνει µία θετική σχέση ανάµεσα στο βαθµό µόχλευσης και στο µέγεθος της 
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εταιρείας. Όσο µεγαλύτερη είναι µία εταιρεία, τόσο υψηλότερα είναι τα κόστη της 

ασύµµετρης πληροφόρησης και εποµένως πιο δύσκολη η εξωτερική χρηµατοδότηση. 

Για τον παραπάνω λόγο, η θεωρία της ιεράρχησης υποδηλώνει µία αρνητική σχέση 

ανάµεσα στο βαθµό µόχλευσης και στο µέγεθος της εταιρείας.  

Αναφορικά µε το ρυθµό ανάπτυξης, η θεωρία της αντιστάθµισης υποδεικνύει 

αρνητική σχέση µε το βαθµό µόχλευσης, κάτι που πηγάζει από τον υψηλό κίνδυνο 

χρεοκοπίας των εταιρειών µε σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Η θεωρία της 

ιεράρχησης υποδηλώνει το αντίθετο.  

Επιπρόσθετα, η θεωρία της ιεράρχησης σηµειώνει µία θετική σχέση ανάµεσα στον 

τρέχοντα βαθµό µόχλευσης και στα διανεµόµενα µερίσµατα των προηγουµένων ετών, 

καθώς οι εταιρείες που διανέµουν υψηλά µερίσµατα αντιµετωπίζουν µικρότερες 

πιθανότητες λαθών και εποµένως χρειάζονται περισσότερη εξωτερική 

χρηµατοδότηση. Αντίθετα, η θεωρία της αντιστάθµισης αναφέρει ότι τα µερίσµατα 

είναι υψηλά µόνο στην απουσία εξωτερικού χρέους και συνεπώς υφίσταται µία 

αρνητική σχέση.  

Τέλος, η θεωρία της ιεράρχησης υποδηλώνει ότι τα υψηλά µερίσµατα ελαττώνουν τα 

χρηµατικά διαθέσιµα, που αποτελούν την πρωταρχική επιλογή χρηµατοδότησης µιας 

επένδυσης. Εποµένως, µία πιθανή επένδυση επηρεάζεται αρνητικά από τα 

διανεµόµενα µερίσµατα. Λαµβάνοντας υπόψη την κερδοφορία, το µέγεθος και το 

βαθµό µόχλευσης του προηγούµενου έτους µιας εταιρείας, η θεωρία της ιεράρχησης 

υποδεικνύει µία θετική σχέση µε την πρώτη παράµετρο, ενώ µε τις υπόλοιπες υπάρχει 

αρνητική σχέση µε την επενδυτική κίνηση.      

Τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής έρευνας παρουσιάζουν έναν υψηλό βαθµό 

µόχλευσης της τάξης του 40%. Το παραπάνω ποσοστό είναι συγκριτικά υψηλό 

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, αλλά δικαιολογείται από το γεγονός ότι η έρευνα 

αφορά τις 50 κορυφαίες κινέζικες εταιρείες που φυσικά αντιµετωπίζουν προνοµιακή 

µεταχείριση από τις τράπεζες, αλλά και συνεχίζουν να περιλαµβάνουν κατάλοιπα από 

την παρελθοντική κρατική διακυβέρνηση - παρεµβατικότητα. Επιπλέον, ο βαθµός 

µόχλευσης συσχετίζεται αρνητικά µε την κερδοφορία (POT) και  θετικά µε το ρυθµό 

ανάπτυξης (POT) και το µέγεθος (STT) της εταιρείας. Όλες οι προαναφερόµενες 

συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές όπως και η θετική σχέση ανάµεσα στα 

µερίσµατα (POT) και στο βαθµό µόχλευσης. Τέλος, δε βρέθηκαν σηµαντικές 

συσχετίσεις ανάµεσα στους προαναφερόµενους παράγοντες και στις επενδυτικές 

κινήσεις. 
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Ο πίνακας 3.1 συνοψίζει τα αποτελέσµατα των προαναφερόµενων µελετών: 
 

Πίνακας 3.1  Συγκριτικές µελέτες γύρω από τις δύο κυρίαρχες χρηµατοδοτικές θεωρίες 

 

Άρθρο Συγγραφέας Έτος Θεµατολογία Συµπεράσµατα 

The capital structure 

puzzle  

Steward C. 

Myers 
1984 

 

Ο γρίφος της 

βέλτιστης 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης  
 

Ανάλυση των θεωριών της αντιστάθµισης και 

της ιεράρχησης και υπογράµµιση πέντε 

σηµείων χρηµατοδοτικής συµπεριφοράς  

What managers think 

of capital structure 

theory: A survey 

Michael J. 

Pinegar  

and 

Lisa Wilbricht 

1989 

 

Εµπιστευτικό 

ερωτηµατολόγιο προς 

µάνατζερ για επιλογή 

τακτικής κεφαλαιακής 

διάρθρωσης (ΗΠΑ) 
 

Το 68,8% ακολουθεί τη θεωρία της ιεράρχησης, 

ενώ το υπόλοιπο θέτει ένα στόχο για τον 

εταιρικό βαθµό µόχλευσης 

Determinants of capital 

structure: Theory vs. 

practice 

Anders 

Kjellman  

and 

Staffan Hansen 

1995 

 

Υποβολή ερωτήµατος 

σε µάνατζερ για 

επιλογή τακτικής 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

(Φινλανδία) 
 

Οι µεγαλύτερες εταιρείες χρησιµοποιούν 

περισσότερο χρέος. Το 66,7% έχει ως στόχο 

ένα συγκεκριµένο βαθµό µόχλευσης, ενώ οι 

εταιρείες µε υψηλό χρέος ή που έχουν ξεφύγει 

από το στόχο ακολουθούν τη θεωρία της 

ιεράρχησης 

Capital structure: New 

evidence of optimality 

and pecking order 

theory 

Arvin Ghosh 

and 

Francis Cai 

1999 

Εµπειρική εξέταση 

του κατά πόσο οι 

εταιρείες συγκλίνουν 

σε µία από τις δύο 

κυρίαρχες θεωρίες  

 

Και οι δύο θεωρίες συνυπάρχουν, µε τη 

διαφορά ότι η θεωρία της ιεράρχησης κυριαρχεί 

έναντι της θεωρίας της αντιστάθµισης. 

Ειδικότερα, η πρώτη επιβεβαιώνεται σε όλους 

τους κλάδους και σε όλα τα έτη, ενώ η δεύτερη 

στα περισσότερα  
 

Testing static tradeoff 

against pecking order 

models of capital 

structure: A critical 

comment  

Robert S. 

Chirinko 

and 

Anuja R. 

Singha 

2000 

 

Περιγραφή των 

αποτελεσµάτων της 

έρευνας των Shyam-

Sunder και Myers 

(1999) ως προς την 

ισχύ της θεωρίας της 

ιεράρχησης 
 

Η εµπειρική έρευνα δεν µπόρεσε να αποτιµήσει 

καµία από τις θεωρίες της ιεράρχησης και της 

αντιστάθµισης 

Tests of capital 

structure theory: A 

binomial approach  

Francis Cai 

and 

Arvin Ghosh 

2003 

Θεωρία άριστου 

σηµείου κεφαλαιακής 

διάρθρωσης έναντι της 

θεωρίας της 

ιεράρχησης 

 

Η εκάστοτε εταιρεία δεν προσαρµόζει τη 

διάρθρωσή της προς τον κλαδικό µέσο (µόνο 

όταν η τελευταία είναι πάνω του µέσου) παρά 

µόνο προς το εύρος των σηµείων που 

µεγιστοποιούν την αξία της. Ισχυρή 

επιβεβαίωση της θεωρίας της ιεράρχησης  

   

Pecking order or trade-

off hypothesis? 

Evidence on the capital 

structure of Chinese 

companies 

Guanqun Tong 

and 

Christopher J. 

Green 

2005 

 

Οικονοµετρική 

ανάλυση των 

αλληλεπιδράσεων 

ανάµεσα στην 

κεφαλαιακή 

διάρθρωση, τις 

ταµειακές ροές, τα 

µερίσµατα και τις 

επενδυτικές αποφάσεις 

 

Ασθενής κυριαρχία της θεωρίας της 

ιεράρχησης. Πρώτον, βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική θετική σχέση µε τo ρυθµό 

ανάπτυξης (POT) και το µέγεθος (STT), καθώς 

και αρνητική σχέση µε την κερδοφορία της 

εταιρείας (POT). ∆εύτερον, υπάρχει µία θετική 

σχέση ανάµεσα στο βαθµό µόχλευσης και στα 

µερίσµατα προηγουµένων ετών (POT), αλλά µε 

ασθενέστερο βαθµό σηµαντικότητας. Τρίτον, 

υπάρχει µία ασήµαντη αρνητική συσχέτιση 

ανάµεσα στην αύξηση των επενδύσεων και 

στην αξία των µερισµάτων    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από την αποστολή 

ερωτηµατολογίων στα διευθυντικά στελέχη των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών. Η 

δηµιουργία του ερωτηµατολογίου βασίστηκε στις προαναφερθείσες µελέτες των 

Pinegar και Wilbricht (1989) καθώς και των Kjellman και Hansen (1995), 

εστιάζοντας στην απόφαση καθορισµού της εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης µέσα 

από τη µατιά των ίδιων των µάνατζερ. Τα δεδοµένα από τη συγκέντρωση των 

ποιοτικών και ποσοτικών µεταβλητών του ερωτηµατολογίου επεξεργάσθηκαν µε το 

οικονοµετρικό πρόγραµµα SPSS 16.0 και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

αναλυτικά πιο κάτω.    

 

 

4.2  ∆ιαδικασία και δεδοµένα 

 

Ο ασφαλέστερος τρόπος εξέτασης της µεθόδου προσδιορισµού της εταιρικής 

κεφαλαιακής δοµής αποτελεί η αποστολή ερωτηµατολογίων (βλ. παράρτηµα Α) στα 

διευθυντικά στελέχη των εταιρειών. Ακολούθως, τα ερωτηµατολόγια αποστάλθηκαν 

στο σύνολο των εταιρειών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (309), εξαιρουµένων 

εκείνων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τραπεζών (16), των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (23) και των ασφαλειών (5). Επιπλέον, εξαιρέθηκαν 
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δώδεκα εταιρείες, οι οποίες τελούσαν υπό αναστολή τη δεδοµένη χρονική στιγµή της 

έρευνας. Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι ένας αξιόλογος αριθµός εταιρειών ανήκει 

σε συγκεκριµένους οµίλους συµφερόντων και συνεπώς εφαρµόζεται κοινή πολιτική 

κεφαλαιακής διάρθρωσης, λάβαµε 75 απαντήσεις από το σύνολο 253 εταιρειών - 

οµίλων, ήτοι το ικανοποιητικό επίπεδο απόκρισης του 29,6%. Παρόλο που το µέγεθος 

του δείγµατος κρίνεται στατιστικά ικανοποιητικό, το γεγονός ότι περισσότερα από τα 

µισά διευθυντικά στελέχη δεν ανταποκρίθηκαν, καθιστά την αξιολόγηση των 

οικονοµετρικών αποτελεσµάτων ιδιαίτερα προσεκτική. Τέλος, µε µοναδικό σκοπό 

την προστασία της ανωνυµίας των αποκρινόµενων εταιρειών, δεν καταβλήθηκε καµία 

προσπάθεια αναγνώρισης των συµµετεχόντων στην έρευνα. Το τελευταίο δεν 

επέτρεψε την κατηγοριοποίηση των αποκρινόµενων εταιρειών ανά κλάδο 

δραστηριοποίησης, επηρεάζοντας µε τον τρόπο αυτό την ερµηνευτική σηµαντικότητα 

των αποτελεσµάτων.  

 

 

4.3 Επιλογή τακτικής χρηµατοδότησης επενδυτικών κινήσεων 

 

Αρχικό στάδιο της µελέτης αποτέλεσε η ένταξη των εισηγµένων εταιρειών σε µία από 

τις δύο βασικές θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης, προσφέροντας ταυτόχρονα τη 

δυνατότητα επιλογής µίας εναλλακτικής - µη αυτούσιας θεωρίας. Όπως διαφαίνεται 

στον πιο κάτω πίνακα και σε συµφωνία µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Pinegar 

και Wilbricht (1989), η χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης κυριαρχεί µε 

ποσοστιαία συχνότητα της τάξης του 38,7% έναντι του µόλις 12% της θεωρίας της 

αντιστάθµισης. Ωστόσο, σηµειώνεται η επιλογή της εναλλακτικής θεωρίας 

χρηµατοδότησης από το 49,3% των αποκρινόµενων εταιρειών, αντιδρώντας µε άλλα 

λόγια στην επιλογή ανάµεσα στις δύο επικρατούσες στη βιβλιογραφία 

χρηµατοδοτικές θεωρίες.  

 

Πίνακας 4.1  Ταξινόµηση εταιρειών ως προς την επιλογή θεωρίας κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

Θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης Συχνότητα 
Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία συχνότητα 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 38,7 38,7 

Θεωρία της αντιστάθµισης 9 12,0 50,7 

Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 37 49,3 100,0 

Σύνολο 75 100,0  
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Οι εταιρείες που επέλεξαν τη θεωρία της ιεράρχησης κλήθηκαν να κατατάξουν σε 

σειρά έξι πηγές µακροχρόνιας άντλησης κεφαλαίων. Η κατάταξη περιγράφεται στον 

πίνακα 4.2 και επιβεβαιώνει πλήρως τη χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης. 

Αρχική επιλογή αποτελεί η εσωτερική χρηµατοδότηση µέσω αδιανέµητων κερδών 

και έπειτα η εξωτερική χρηµατοδότηση, σε πρώτο στάδιο µε δανεισµό και κατόπιν µε 

έκδοση µετοχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση προτιµάται ο κλασσικός 

τραπεζικός δανεισµός έναντι των µετατρέψιµων οµολογιών, ενώ στην περίπτωση της 

έκδοσης µετοχικού κεφαλαίου, πρώτα επιλέγεται η έκδοση µετοχών για τους 

υφιστάµενους µετόχους, έπειτα η λύση της δηµόσιας εγγραφής και τέλος, η έκδοση 

νέου µετοχικού κεφαλαίου για συγκεκριµένους χορηγούς κεφαλαίων. Τα παραπάνω 

επικυρώνονται από τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος παρουσιάζει τόσο την ποσοστιαία 

κατάταξη των έξι επιλογών χρηµατοδότησης όσο και το µέσο όρο - τυπική απόκλιση 

µετά την ιεραρχική κατάταξη των πηγών από τα διευθυντικά στελέχη. Έκαστη πηγή 

χρηµατοδότησης βαθµολογήθηκε από το 1 έως το 6, όπου χαµηλότερος βαθµός - 

µέσος όρος υποδηλώνει υψηλότερη κατάταξη.   

 

Πίνακας 4.2  Κατάταξη επιλογών χρηµατοδότησης για τις εταιρείες που υιοθετούν τη θεωρίας της 

ιεράρχησης 

 

Επιλογές χρηµατοδότησης    
Κατάταξη επιλογών χρηµατοδότησης Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 1
η 

 2
η
 3

η
 4

η
 5

η
 6

η
 

Εσωτερική χρηµατοδότηση 79,3 3,4 6,9 0,0 0,0 10,3 1,69 1,583 

Κλασσικός τραπεζικός 

δανεισµός 
10,3 62,1 6,9 10,3 3,4 6,9 2,55 1,325 

Μετατρέψιµες οµολογίες 3,4 20,7 34,5 6,9 24,1 10,3 3,59 1,427 

Έκδοση νέων µετοχών για 

υφιστάµενους µετόχους 
3,4 6,9 31,0 44,8 10,3 3,4 3,62 1,015 

∆ηµόσια εγγραφή 3,4 6,9 10,3 6,9 37,9 34,5 4,72 1,412 

Έκδοση νέων µετοχών για 

χορηγούς κεφαλαίων 
0,0 0,0 10,3 31,0 24,1 34,5 4,83 1,037 

 

Επιπρόσθετα, από τις εταιρείες που επέλεξαν τη θεωρία της αντιστάθµισης, το 77,8% 

δήλωσε ότι η εταιρική µόχλευση βρίσκεται κοντά στον επιδιωκόµενο στόχο 

µόχλευσης, ενώ το εναποµένον 22,2% µοιράστηκε ανάµεσα στις εταιρείες που 

επισήµαναν ότι είτε ο στόχος µόχλευσης έχει ξεπεραστεί είτε ότι η εταιρική µόχλευση 

βρίσκεται κάτω του εν λόγω στόχου. 
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4.4 Αξιολόγηση παραγόντων στην επιλογή χρηµατοδότησης µίας νέας 

επενδυτικής κίνησης 

 

Ο πίνακας 4.3 παρουσιάζει την αξιολόγηση συγκεκριµένων παραγόντων ως προς την 

επιλογή χρηµατοδότησης µιας νέας επενδυτικής κίνησης. Ζητήθηκε από τα  

διευθυντικά στελέχη των εταιρειών να αξιολογήσουν τη σηµαντικότητα µιας σειράς 

παραγόντων, βαθµολογώντας τους από το 1 έως το 5. Η κατάταξη των παραγόντων 

ως προς τη σηµαντικότητα παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα, όπου υψηλός µέσος 

όρος υποδηλώνει υψηλή προτίµηση. 

 

Πίνακας 4.3  Κατάταξη παραγόντων στην επιλογή χρηµατοδότησης µίας νέας επενδυτικής κίνησης 

 

Παράγοντες 

Μέσοι όροι 
Επίπεδο 

σηµαντικ. Συνολικά 
Θεωρία της 

ιεράρχησης 

Θεωρία της 

αντιστάθµισης 

Εναλλακτική 

θεωρία 

Αναµενόµενες ταµειακές 

ροές 
4,44 4,48 4,56 4,38 0,745 

Κίνδυνος επενδυτικού 

σχεδίου 
3,77 3,69 3,89 3,81 0,893 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

εταιρείας 
3,39 3,36 3,11 3,49 0,774 

Φορολογικές ανταµοιβές 3,27 3,41 3,22 3,16 0,653 

Αποφυγή υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 
3,13 3,21 2,50 3,19 0,303 

∆ιατήρηση κυριαρχίας 

µετόχων 
2,52 2,96 2,25 2,23 0,093 

Μακροοικονοµική 

κατάσταση 
2,51 2,85 2,43 2,28 0,109 

 

Παρατηρείται µία υψηλή προτίµηση στις αναµενόµενες ταµειακές ροές (4,44) και 

στον αναλαµβανόµενο κίνδυνο του επενδυτικού σχεδίου (3,77). Παρά το µέγεθος των 

εξεταζόµενων εταιρειών, παρατηρείται ότι η διασφάλιση της επιτυχούς λειτουργίας 

της επιχείρησης αποτελεί παράγοντα πρωταρχικής σηµασίας, ενώ η αποτίµηση των 

επενδυτικών και χρηµατοδοτικών αποφάσεων φέρεται να πραγµατοποιείται 

ταυτοχρόνως στην εταιρεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υψηλότερος µέσος όρος ως 

προς την αξιολόγηση του αναλαµβανόµενου επενδυτικού κινδύνου παρατηρείται στις 

εταιρείες που επέλεξαν τη θεωρία της αντιστάθµισης (3,89), παράγοντας που 

διαδραµατίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή χρηµατοδότησης κατά την εν λόγω 

θεωρία. Σε κάθε περίπτωση, αποδίδεται αξιόλογη σηµασία στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της εκάστοτε χρηµατοδοτούµενης εταιρείας (3,39), πρωτίστως δε 

από τις εταιρείες που χρηµατοδοτούνται βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών της 

εκάστοτε επενδυτικής κίνησης (3,49). Το φορολογικό πλεονέκτηµα του χρέους, µέσα 
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από την εκπιπτοσιµότητα των τόκων, φέρεται να µην επηρεάζει ως αναµενόταν τις 

εταιρείες που ακολουθούν τη θεωρία της αντιστάθµισης (3,22). Παραδόξως, 

µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στον πιο πάνω παράγοντα από τις εταιρείες που 

επιλέγουν τη θεωρία της ιεράρχησης (3,41) ή µε µικρή διαφορά κάποια εναλλακτική 

θεωρία χρηµατοδότησης (3,16). Στις τελευταίες τρεις θέσεις κατάταξης βρίσκεται η 

αποφυγή υποτίµησης της µετοχικής τιµής (3,13), η διατήρηση της κυριαρχίας των 

υφιστάµενων µετόχων (2,52) και η γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση (2,51). 

Ωστόσο, αποτελεί λογικό γεγονός ότι οι εταιρείες που υιοθετούν τη χρηµατοδοτική 

θεωρία της ιεράρχησης αξιολογούν ως πιο σηµαντικό τον παράγοντα υποτίµησης της 

µετοχικής αξίας. Άλλωστε, ο Myers επανειληµµένα σε µελέτες του ισχυρίστηκε ότι 

ένας αριθµός εταιρειών ακολουθεί τη θεωρία της ιεράρχησης µε σκοπό να αποφύγει 

την έκδοση υποτιµηµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

Εν κατακλείδι, η παραβίαση παραδοχών όπως η κανονικότητα
1
 σε ελέγχους µε τα 

στατιστικά κριτήρια των Kolmogorov - Smirnov και Shapiro - Wilk, οδήγησε στη 

χρησιµοποίηση µη παραµετρικών στατιστικών κριτηρίων προκειµένου να εξετάσουµε 

κατά πόσο η επιλογή ανάµεσα στις θεωρίες προσδιορισµού της κεφαλαιακής 

διάρθρωσης έχει αντίκτυπο στην αξιολόγηση των πιο πάνω παραγόντων. Ειδικότερα, 

χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό κριτήριο των Kruskal - Wallis και βάσει της 

ασυµπτωτικής µεθόδου παρατηρούµε ότι το επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 

είναι µεγαλύτερο του 5% για όλους τους παραπάνω παράγοντες. Συνεπώς, 

αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση ότι δεν υφίσταται διαφορά ανάµεσα στις τρεις 

θεωρίες χρηµατοδότησης ως προς την αξιολόγηση των προαναφερόµενων 

παραγόντων. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση των παραγόντων δεν επηρεάζεται από 

την επιλογή ανάµεσα στις τρεις θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης. Αντίστοιχα, µε 

βάση τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo, µε το ίδιο επίπεδο εµπιστοσύνης (95%) 

και µε αριθµό δειγµάτων 10.000, λαµβάνουµε και πάλι παρατηρούµενα επίπεδα κατά 

πολύ µεγαλύτερα του 5% (βλ. παράρτηµα Β). 

 

 

 

 

                                                 
1
 Εµφανίζεται κανονικότητα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% και βάσει του στατιστικού 

κριτηρίου των Kolmogorov - Smirnov για τους παράγοντες κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας, µόνο ως προς τη θεωρία της αντιστάθµισης.  
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4.5 Αποτίµηση τρέχουσας µετοχικής τιµής συγκριτικά µε την πραγµατική της 

αξία  

 

Παρατηρείται στον πίνακα 4.4, ότι από το σύνολο των αποκρινόµενων εταιρειών 

µόλις το 10,81% θεωρεί ότι η τρέχουσα αξία της εταιρικής µετοχής ανταποκρίνεται 

στην πραγµατική της αξία για περισσότερο του 80% του χρόνου, αντανακλώντας την 

πεποίθηση των µάνατζερ για απουσία τέλειας αγοράς. Συγκρίνοντας τις δύο 

κυρίαρχες θεωρίες εταιρικής χρηµατοδότησης, διαπιστώνεται ότι οι εταιρείες που 

πιστεύουν ότι η µετοχική τιµή δεν τιµολογείται ορθά στην αγορά ακολουθούν ως επί 

το πλείστον τη θεωρία της ιεράρχησης (9,46% και 24,32%). Το τελευταίο είναι 

σύµφωνο µε τις βασικές αρχές της χρηµατοδοτικής θεωρίας της ιεράρχησης, ότι 

δηλαδή η επιλογή της εν λόγω θεωρίας από τους µάνατζερ λαµβάνει χώρα όταν 

υφίστανται σηµαντικά επίπεδα ασύµµετρης πληροφόρησης. Σηµειώνονται επιπλέον, 

τα υψηλά ποσοστά της εναλλακτικής θεωρίας χρηµατοδότησης, ως προς τη χαµηλή 

τρέχουσα τιµή της εταιρικής µετοχής σε σχέση µε την πραγµατική της αξία (24,32% 

και 22,97%). Τα αποτελέσµατα της έρευνας ταυτίζονται µε εκείνα των Kjellman και 

Hansen (1995), ενώ οφείλουµε να συνυπολογίσουµε το ενδεχόµενο οι µάνατζερ να 

αποφεύγουν σκοπίµως να υποδείξουν την πραγµατική αξία της εταιρικής µετοχής. 

 

Πίνακας 4.4  Η αντίληψη των µάνατζερ για την ύπαρξη τέλειας αγοράς  

 

Θεωρία κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

Αντιστοιχία τρέχουσας µε πραγµατική µετοχική τιµή 

Σύνολο Άνω του 80% 

του χρόνου 

Ανάµεσα στο 50-

80% του χρόνου 

Λιγότερο του 

50% του χρόνου 

Χρηµατοδοτική θεωρία της 

ιεράρχησης 
4,05 9,46 24,32 37,84 

Θεωρία της αντιστάθµισης 4,05 4,05 4,05 12,16 

Εναλλακτική θεωρία 

χρηµατοδότησης 
2,70 24,32 22,97 50,00 

Σύνολο 10,81 37,84 51,35 100,00 

 

Σε συµφωνία µε προϋπάρχουσες µελέτες, οι απαντήσεις των µάνατζερ επιβεβαιώνουν 

το γεγονός ότι µία δηµόσια εγγραφή συνοδεύεται µε υποτίµηση της µετοχικής αξίας, 

καθώς αποτελεί κακή είδηση στην αγορά. Όπως µαρτυρεί ο παρακάτω πίνακας, στις 

εταιρείες που επιλέγουν τη δηµόσια εγγραφή ανάµεσα στις πρώτες επιλογές άντλησης 

κεφαλαίων, η τρέχουσα µετοχική αξία υπολείπεται της πραγµατικής αξίας για το 

µεγαλύτερο µέρος του χρόνου. Αντίθετα, στις εταιρείες που επιλέγουν εναλλακτικούς 

τρόπους άντλησης κεφαλαίων και ιεραρχούν τη δηµόσια εγγραφή ανάµεσα στις 
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τελευταίες επιλογές, αυξάνονται τα ποσοστά των αποκρινόµενων εταιρειών που 

θεωρούν ότι οι αγοραίες µετοχικές τιµές δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγµατικές.  

 

Πίνακας 4.5  Η αντίληψη των µάνατζερ για την ύπαρξη τέλειας αγοράς όταν τοποθετούν τη δηµόσια 

εγγραφή στις τελευταίες επιλογές άντλησης κεφαλαίων  

 

∆ηµόσια εγγραφή 

Αντιστοιχία τρέχουσας µε πραγµατική µετοχική τιµή 

Σύνολο  Άνω του 80%  

του χρόνου 

Ανάµεσα στο 50-

80% του χρόνου 

Λιγότερο του  

50% του χρόνου 

Πρώτη επιλογή 0,00 0,00 3,57 3,57 

∆εύτερη επιλογή 0,00 0,00 7,14 7,14 

Τρίτη επιλογή 0,00 3,57 7,14 10,71 

Τέταρτη επιλογή 0,00 0,00 3,57 3,57 

Πέµπτη επιλογή 7,14 7,14 25,00 39,29 

Έκτη επιλογή 3,57 14,29 17,86 35,71 

Σύνολο 10,71 25,00 64,29 100,00 

 

 

4.6 Αξιολόγηση αξιών ως προς την εταιρική διακυβέρνηση 

 

Ο πίνακας 4.6 παρουσιάζει ιεραρχικά τις αξίες ως προς την εταιρική διακυβέρνηση, 

ξεκινώντας από εκείνη που απέσπασε τον υψηλότερο µέσο όρο µετά από τη 

βαθµολόγησή τους από τα διευθυντικά στελέχη µε κλίµακα από 1 έως 5.  

 

Πίνακας 4.6  Κατάταξη αξιών ως προς την εταιρική διακυβέρνηση  

 

Αξίες 

Μέσοι όροι 
Επίπεδο 

σηµαντικ. Συνολικά 
Θεωρία της 

ιεράρχησης 

Θεωρία της 

αντιστάθµισης 

Εναλλακτική 

θεωρία 

Αποφυγή κινδύνου 

χρεοκοπίας 
4,61 4,72 4,11 4,64 0,223 

Μεγιστοποίηση εταιρικής 

κερδοφορίας  
4,47 4,62 4,13 4,43 0,026 † 

Χρηµατοδοτική ευελιξία 3,96 4,03 3,56 4,00 0,757 

Μεγιστοποίηση 

µετοχικής τιµής 
3,40 3,69 3,50 3,14 0,175 

∆ιατήρηση σταθερής 

µερισµατικής πολιτικής 
3,32 3,45 2,56 3,42 0,135 

Επιτυχείς τρόποι 

χρηµατοδότησης του 

παρελθόντος 

2,93 3,14 2,44 2,88 0,335 

∆ιατήρηση κυριαρχίας 

µετόχων 
2,76 3,03 2,29 2,63 0,222 

Χρηµατοδοτικές επιλογές 

ανταγωνισµού 
2,71 2,66 2,57 2,78 0,839 

Αντίδραση αγοράς 2,54 2,48 2,71 2,56 0,876 
 

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 
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Η αποφυγή του κινδύνου χρεοκοπίας αποτελεί και πάλι την κυρίαρχη αξία (4,61), ενώ 

τα διευθυντικά στελέχη υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της µεγιστοποίησης της 

κερδοφορίας (4,47) για την εταιρική διακυβέρνηση. Ιδιαίτερης σηµασίας εµφανίζεται 

η διατήρηση της χρηµατοδοτικής ευελιξίας (3,96), η µεγιστοποίηση της µετοχικής 

τιµής (3,40) και η διατήρηση σταθερής µερισµατικής πολιτικής (3,32). Ακολουθεί ο 

συνυπολογισµός των πετυχηµένων χρηµατοδοτικών επιλογών του παρελθόντος 

(2,93), η διατήρηση της κυριαρχίας των µετόχων (2,76), ενώ λαµβάνονται υπόψη σε 

αξιοσηµείωτο βαθµό οι χρηµατοδοτικές επιλογές του ανταγωνισµού (2,71). Ως 

αναµενόταν, η πιο πάνω αξία λαµβάνει την υψηλότερη βαθµολόγηση για τις εταιρείες 

που δεν ακολουθούν µία συγκεκριµένη τεχνική χρηµατοδότησης αλλά ενεργούν 

βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών της εκάστοτε επενδυτικής κίνησης. Τέλος, οι 

αποκρινόµενες εταιρείες φέρονται να ενδιαφέρονται λιγότερο για την αντίδραση της 

αγοράς ως προς τη µορφή χρηµατοδότησης που επιλέγουν (2,54). 

Η χρησιµοποίηση του µη παραµετρικού κριτηρίου των Kruskal - Wallis (λόγω και 

πάλι έλλειψης κανονικότητας
2
) και της ασυµπτωτικής µεθόδου δείχνει ότι το επίπεδο 

στατιστικής σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερο του 5% για όλες τις παραπάνω αξίες 

πλην της µεγιστοποίησης της εταιρικής κερδοφορίας (0,026). Συνεπώς, 

αποδεχόµαστε την εναλλακτική υπόθεση µόνο για την εν λόγω αξία, ότι δηλαδή 

υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις τρεις θεωρίες χρηµατοδότησης ως προς την 

αξιολόγησή της. Ειδικότερα, ο υψηλότερος µέσος όρος µεγιστοποίησης της 

κερδοφορίας παρουσιάζεται στις εταιρείες που υιοθετούν τη χρηµατοδοτική µέθοδο 

της ιεράρχησης (4,62), µε τις αρχές της εν λόγω θεωρίας να βασίζονται στην ύπαρξη 

µίας αρνητικής σχέσης ανάµεσα στη µόχλευση και στην εταιρική κερδοφορία. 

Αντίστοιχα, µε βάση τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo, µε το ίδιο επίπεδο 

εµπιστοσύνης (95%) και ακόµη µε αριθµό δειγµάτων 10.000, λαµβάνουµε και πάλι 

παρατηρούµενο επίπεδο (0,021) µικρότερο του 5%. Για τις υπόλοιπες αξίες του 

πίνακα αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση ότι και οι τρεις χρηµατοδοτικές θεωρίες 

είναι ισοδύναµες σε ότι αφορά την αξιολόγηση των προαναφερόµενων αξιών. 

 

 

 

                                                 
2
 Εµφανίζεται κανονικότητα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% και βάσει του στατιστικού 

κριτηρίου των Kolmogorov - Smirnov για τις αξίες χρηµατοδοτικές επιλογές ανταγωνισµού και 

αντίδραση αγοράς, µόνο ως προς τη θεωρία της αντιστάθµισης. 
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4.7 Τραπεζικές συνεργασίες και δείκτης µόχλευσης 

 

Η έλλειψη κανονικότητας για τις τρεις πιο κάτω µεταβλητές
3
, οδήγησε στη χρήση του 

µη παραµετρικού κριτηρίου των Kruskal - Wallis. Μέσω της ασυµπτωτικής µεθόδου 

παρατηρούµε ότι σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5%, αποδεχόµαστε την 

εναλλακτική υπόθεση για τις µεταβλητές ξένα προς ίδια κεφάλαια (0,049) και 

συχνότητα επαναξιολόγησης τραπεζικών συνεργασιών (0,040), ήτοι υπάρχει διαφορά 

ανάµεσα στις τρεις θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης ως προς το ύψος των δύο 

µεταβλητών. Αντίστοιχα, µε βάση τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte Carlo, µε το ίδιο 

επίπεδο εµπιστοσύνης (95%) και µε αριθµό δειγµάτων 10.000, λαµβάνουµε και πάλι 

παρατηρούµενο επίπεδο (0,047 και 0,035 αντίστοιχα) µικρότερο του 5%. Όσον 

αφορά τον αριθµό των τραπεζικών συνεργασιών, αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση 

ότι οι τρεις θεωρίες χρηµατοδότησης είναι ισοδύναµες. 

 

Πίνακας 4.7  ∆είκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια και αξιολόγηση τραπεζικών συνεργασιών  

 

 

Μέσοι όροι 
Επίπεδο 

σηµαντ. Συνολικά 
Θεωρία της 

ιεράρχησης 

Θεωρία της 

αντιστάθµισης 

Εναλλακτική 

θεωρία 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 1,637 2,759 1,443 0,884 0,049 † 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 
7,000 7,000 5,780 7,340 0,828 

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 
1,790 1,580 1,880 1,920 0,040 † 

 

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 

 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι υψηλότερος βαθµός µόχλευσης παρατηρείται στις 

εταιρείες που ακολουθούν τη χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης (2,759), 

παρατήρηση που είχε διαπιστωθεί και στην έρευνα των Kjellman και Hansen (1995). 

Πιθανή εξήγηση αποτελεί το γεγονός ότι ο δείκτης ξένα προς ίδια κεφάλαια 

περιλαµβάνει τόσο το βραχυχρόνιο τραπεζικό δανεισµό όσο και τον εσωτερικό 

δανεισµό των εταιρειών µέσα από το συναλλακτικό κύκλωµα, που δεν αποτελούν 

ορθολογικές πηγές µακροχρόνιας χρηµατοδότησης (χρυσός κανόνας). Ωστόσο, η 

εύκολη πρόσβαση των εταιρειών στα συγκεκριµένα είδη άντλησης κεφαλαίων και οι 

ευνοϊκοί όροι που τα ακολουθούν, καθιστούν συχνό φαινόµενο τη χρησιµοποίησή 

τους για τη χρηµατοδότηση µίας νέας επενδυτικής κίνησης. Για το λόγο αυτό, στην 

                                                 
3
 Εµφανίζεται κανονικότητα σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% και βάσει του στατιστικού 

κριτηρίου των Kolmogorov - Smirnov για τον αριθµό των τραπεζικών συνεργασιών και το δείκτη ξένα 

προς ίδια κεφάλαια, µόνο ως προς τη θεωρία της αντιστάθµισης. 
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οικονοµετρική έρευνα του επόµενου κεφαλαίου, χρησιµοποιείται και ο δείκτης 

συνολικού µακροπρόθεσµου χρέους πέρα του δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια. Ως 

αναµενόταν, ακολουθούν η θεωρία της αντιστάθµισης µε µέσο όρο µόχλευσης κατά 

πολύ υψηλότερο του µέσου όρου των εναλλακτικών τεχνικών χρηµατοδότησης 

(1,443 έναντι 0,884), υποδηλώνοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι εταιρείες που 

ενστερνίζονται την εν λόγω θεωρία στη φορολογική εκπιπτοσιµότητα των τόκων. 

Σε αντίθεση µε το χαµηλό δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, οι εταιρείες που δεν 

εντάσσονται σε µία συγκεκριµένη θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης, αλλά επιλέγουν 

τον εκάστοτε τρόπο χρηµατοδότησης βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών της 

χρηµατοδοτούµενης επενδυτικής κίνησης, εµφανίζουν τον υψηλότερο µέσο όρο 

τραπεζικών συνεργασιών (7,340) και την υψηλότερη συχνότητα επαναξιολόγησής 

τους (1,920). Οι επιλογές βαθµολόγησης της συχνότητας επαναξιολόγησης των 

τραπεζικών συνεργασιών περιγράφονται στο παράρτηµα Β και υψηλός µέσος όρος 

υποδηλώνει τακτικότερη αξιολόγηση.   

 

 

4.8 Συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών του ερωτηµατολογίου 

 

Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζεται µία σειρά στατιστικά σηµαντικών 

συσχετίσεων ανάµεσα σε ορισµένες από τις προαναφερθείσες µεταβλητές, τακτική 

που βοηθάει στην περαιτέρω κατανόηση του τρόπου προσδιορισµού της κεφαλαιακής 

δοµής των αποκρινόµενων εταιρειών (πίνακας 4.8). Το σύνολο των αποτελεσµάτων 

των συσχετίσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτηµα Β της διδακτορικής 

διατριβής, µαζί µε τα υπόλοιπα οικονοµετρικά αποτελέσµατα των πιο πάνω 

παραγράφων.  

Λόγω έλλειψης κανονικότητας στο εξεταζόµενο δείγµα, χρησιµοποιήθηκαν οι µη 

παραµετρικοί συντελεστές συσχέτισης του Spearman και του Kendall, οι οποίοι 

συγκεντρώνουν τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα των µη παραµετρικών 

προσεγγίσεων. Ο υπολογισµός τους βασίζεται στις σχετικές τιµές των τιµών και όχι 

στις τιµές αυτές καθ’ αυτές και συνεπώς είναι πολύ λιγότερο ευαίσθητοι από ότι ο 

συντελεστής του Pearson στην ύπαρξη ακραίων τιµών. Επιπλέον, η χρήση τους 

επιβάλλεται στην εν λόγω έρευνα, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των µεταβλητών δεν 

αποτελείται από ποσοτικές µεταβλητές αλλά από διατεταγµένες.  
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Πίνακας 4.8  Σηµαντικές συσχετίσεις µεταξύ διαφόρων µεταβλητών του ερωτηµατολογίου  

 

Μεταβλητή 1 Μεταβλητή 2 
Συντελεστής 

συσχέτισης 

Επίπεδο 

σηµαντ. 

Εσωτερική χρηµατοδότηση 
Έκδοση νέων µετοχών σε χορηγούς 

κεφαλαίων 
-0,421 0,023 

∆ηµόσια εγγραφή  Κλασσικός τραπεζικός δανεισµός -0,500 0,006 

∆ηµόσια εγγραφή  Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής 0,441 0,017 

Αναµενόµενες ταµειακές ροές Μετατρέψιµες οµολογίες -0,375 0,045 

Αναµενόµενες ταµειακές ροές Κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου 0,469 0,000 

Μακροοικονοµική κατάσταση Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας 0,319 0,008 

Χρηµατοδοτική ευελιξία  
Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης 

του παρελθόντος 
0,303 0,010 

Χρηµατοδοτική ευελιξία  Αριθµός τραπεζικών  συνεργασιών 0,253 0,049 

Χρηµατοδοτικές επιλογές 

ανταγωνισµού 
Αντίδραση αγοράς 0,252  0,035 

Αποφυγή υποτίµησης µετοχικής 

τιµής 

∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής 

πολιτικής 
0,249 0,035 

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής 
∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής 

πολιτικής 
0,368 0,001 

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής 
Μεγιστοποίηση εταιρικής 

κερδοφορίας 
0,241 0,043 

Φορολογικές ανταµοιβές Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας 0,365 0,001 

Φορολογικές ανταµοιβές 
Χρηµατοδοτικές επιλογές 

ανταγωνισµού 
0,262 0,026 

Φορολογικές ανταµοιβές ∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων 0,245 0,040 

 

Σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας 5% υπογραµµίζουµε τα κάτωθι ως προς τις 

συσχετίσεις των εξεταζόµενων µεταβλητών
4
: 

� Παρατηρείται µία µεσαία αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στην εσωτερική 

χρηµατοδότηση και στην έκδοση νέων µετοχών για χορηγούς κεφαλαίων, η οποία 

εξηγείται από το γεγονός ότι οι εταιρείες που επιλέγουν ως πρωταρχική πηγή 

χρηµατοδότησης τα αδιανέµητα κέρδη επιθυµούν τη διατήρηση της υφιστάµενης 

µετοχικής σύνθεσης και όχι να µοιραστούν τα πιθανά οφέλη - κέρδη της 

χρηµατοδοτούµενης επενδυτικής κίνησης µε νέους µετόχους.  

� Έχει τονιστεί πολλάκις στην παρούσα διατριβή ότι µία έκδοση νέου µετοχικού 

κεφαλαίου συνήθως ακολουθείται από µία µείωση στην τιµή της εταιρικής 

µετοχής. Το τελευταίο επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις των µάνατζερ καθώς 

εµφανίζεται µία µεσαία θετική συσχέτιση ανάµεσα στην επιλογή δηµόσιας 

εγγραφής και στη µεγιστοποίηση της τιµής της µετοχής, ήτοι εταιρείες που 

θεωρούν πρώτιστης σηµασίας παράγοντα την άνοδο της µετοχικής αξίας 

                                                 
4
 Οι επιλογές χρηµατοδότησης µίας νέας επενδυτικής κίνησης και οι παράγοντες - αξίες 

βαθµολογήθηκαν µε αντίθετο τρόπο (κατεύθυνση) µέσω του ερωτηµατολογίου.  
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ιεραρχούν στις τελευταίες θέσεις την επιλογή της δηµόσιας εγγραφής. Αντίθετα, η 

έκδοση τραπεζικού δανεισµού αποτελεί καλή είδηση στην αγορά ως προς την 

πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας, γεγονός που επεξηγεί την αρνητική 

συσχέτιση µε την επιλογή άντλησης κεφαλαίων µέσω δηµόσιας εγγραφής.  

� Εταιρείες που αξιολογούν ως κύριο παράγοντα στην επιλογή χρηµατοδότησης τις 

αναµενόµενες ταµειακές ροές από τα πρώτα έτη της επένδυσης δείχνουν σαφή 

προτίµηση στη χρηµατοδότηση µέσω µετατρέψιµων οµολογιών, καθώς κρίνουν 

ότι οι υψηλές ροές θα διατηρήσουν τις οµολογίες στη αρχική µορφή τους και δε 

θα µετατραπούν σε µετοχές από τους κατόχους τους σε µεταγενέστερο στάδιο. 

Αντίστοιχα, η θετική συσχέτιση ανάµεσα στις ταµειακές ροές και τον κίνδυνο του 

αναλαµβανόµενου επενδυτικού σχεδίου, πιστοποιούν για ακόµη µία φορά ότι οι 

επενδυτικές και οι χρηµατοδοτικές αποφάσεις σε µια εταιρεία λαµβάνονται 

ταυτόχρονα. 

� Η θετική συσχέτιση ανάµεσα στην αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

της εκάστοτε εταιρείας και στη γενικότερη µακροοικονοµική κατάσταση, 

αποτυπώνει την αντίληψη των διευθυντικών στελεχών για συνυπολογισµό 

περισσοτέρων εξωγενών παραγόντων στην τελική απόφαση χρηµατοδότησης. 

� Οι µάνατζερ των αποκρινόµενων εταιρειών αξιολογούν ότι η χρησιµοποίηση 

επιτυχών τρόπων χρηµατοδότησης του παρελθόντος, καθώς και ενός µεγαλύτερου 

αριθµού τραπεζικών συνεργασιών, προσδίδει στην εταιρεία σηµαντική 

χρηµατοδοτική ευελιξία.  

� Ως αναµενόταν, θετική συσχέτιση εµφανίζεται ανάµεσα στην αντίδραση της 

αγοράς στην επιλογή συγκεκριµένης µορφής άντλησης κεφαλαίου και στο 

συνυπολογισµό των χρηµατοδοτικών αποφάσεων του ανταγωνισµού. Όταν 

αναµένεται σηµαντική αντίδραση από την αγορά µε µία πιθανή µείωση της 

µετοχικής τιµής και η αντίδραση αυτή αξιολογείται ως σηµαντική από την 

εταιρεία, τότε οι φορείς παρακολουθούν στενότερα τις αντίστοιχες 

χρηµατοδοτικές επιλογές του ανταγωνισµού.    

� Προκειµένου να αποφευχθεί η υποτίµηση της µετοχικής τιµής ή διαφορετικά να 

επιτευχθεί η µεγιστοποίηση της τιµής της, οι µάνατζερ προσπαθούν είτε να 

διατηρήσουν µία σταθερή µερισµατική πολιτική είτε να αυξήσουν την 

κερδοφορία (λειτουργεί ως σινιάλο για το επενδυτικό κοινό). Ανάµεσα στους 

προαναφερόµενους παράγοντες εµφανίζονται οι αναµενόµενες στατιστικά 

σηµαντικές και θετικές συσχετίσεις.  
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� Εν κατακλείδι, οι εταιρείες που αξιολογούν τις φορολογικές ανταµοιβές ως 

αναµφισβήτητο πλεονέκτηµα του χρέους, φέρονται να βαθµολογούν υψηλά και 

τον κίνδυνο χρεοκοπίας. Η παράδοξη αυτή θετική συσχέτιση εξηγείται από την 

προσπάθεια των µάνατζερ να ισορροπήσουν στο σηµείο εκείνο µόχλευσης όπου 

το οριακό κόστος και το οριακό όφελος του χρέους εξισώνονται. Με άλλα λόγια, 

επιχειρούν να εντοπίσουν το σηµείο της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης, 

παρακολουθώντας τις χρηµατοδοτικές επιλογές του ανταγωνισµού και εκδίδοντας 

τις απαραίτητες ποσότητες χρέους, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούν το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε την απόφαση προσδιορισµού της εταιρικής 

κεφαλαιακής διάρθρωσης µέσα από την οικονοµετρική επεξεργασία των απαντήσεων 

των διευθυντικών στελεχών των εισηγµένων επιχειρήσεων στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιάσουµε τη µεθοδολογία και το είδος των 

µεταβλητών που επιλέχθηκαν για την ανάπτυξη του οικονοµετρικού υποδείγµατος, 

εξετάζοντας την απόφαση προσδιορισµού της εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης 

µέσα από τη µέτρηση µίας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών µεταβλητών, 

προερχόµενες από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των εν λόγω 

εταιρειών.  

 

 

5.2  Συλλογή δεδοµένων και το οικονοµετρικό υπόδειγµα 

 

Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης έρευνας αποτελούν λογιστικές - εύλογες αξίες, 

προερχόµενες µέσα από τις βάσεις δεδοµένων της ICAP Α.Ε. και της Hellastat Α.Ε., 

καθώς και από τις ετήσιες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των 

εξεταζόµενων εταιρειών. Το εξεταζόµενο δείγµα αποτελείται από 259 επιχειρήσεις, 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και εναρµονισµένες πλέον µε τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα (∆ΛΠ), εξαιρουµένων και πάλι των εταιρειών εκείνων που 
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δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τραπεζών, των χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών και των ασφαλειών. Η εξεταζόµενη περίοδος αποτελείται από εννέα 

συναπτά έτη και συγκεκριµένα αφορά την περίοδο από το 1998 έως και το 2006. Οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της κεφαλαιακής διάρθρωσης που επιλέχθηκαν και οι 

µεταβλητές υπολογισµού που θα αποτελέσουν το οικονοµετρικό µοντέλο 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 

 

Μόχλευση (L) 

Υφίστανται διάφοροι τρόποι υπολογισµού της µόχλευσης για µία εταιρεία, γεγονός 

που µπορεί να οδηγήσει σε ποικίλα επίπεδα χρέους και συνεπώς σε διαφορετικά 

συµπεράσµατα. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί δείκτες 

χρέους, ξεκινώντας από το λόγο των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ως προς τα ίδια 

κεφάλαια (L1). Λαµβάνοντας υπόψη ότι για λόγους ταχύτητας και κόστους, οι 

εταιρείες συχνά χρηµατοδοτούν επενδυτικές κινήσεις µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό 

(ή/και βραχυπρόθεσµο δανεισµό µονιµότερου χαρακτήρα), χρησιµοποιήθηκε ακόµη ο 

λόγος του συνολικού τραπεζικού δανεισµού ως προς τα ίδια κεφάλια (L2). Τέλος, το 

γεγονός της έµµεσης άντλησης κεφαλαίων από το συναλλακτικό κύκλωµα της 

εταιρείας (εσωτερικός δανεισµός) για την υλοποίηση µιας επένδυσης, οδήγησε στη 

χρήση και του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια (L3). Εντούτοις, σηµειώνεται ότι βάσει 

του χρυσού κανόνα χρηµατοδότησης, δεν ενδείκνυται η χρηµατοδότηση 

µακροχρόνιων επενδύσεων µέσω αυτογενούς χρηµατοδότησης. Και για τις τρεις 

εξαρτηµένες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκε ο φυσικός τους λογάριθµος για λόγους 

που θα εξηγηθούν παρακάτω. Με άλλα λόγια, στην παρούσα διατριβή υπολογίζεται 

όχι µόνο η κεφαλαιακή διάρθρωση αλλά και η χρηµατοοικονοµική. Με τον πρώτο 

όρο νοείται ο συνδυασµός των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 

ως µακροπρόθεσµες πηγές χρηµατοδότησης, ενώ µε τον όρο χρηµατοοικονοµική 

διάρθρωση περιλαµβάνεται ο συνδυασµός των ξένων και ιδίων κεφαλαίων για τη 

συνολική χρηµατοδότηση του ενεργητικού της επιχείρησης.  

 

Ηλικία της επιχείρησης (A) 

Η µέθοδος άντλησης κεφαλαίων διαφοροποιείται ανάλογα µε τα έτη 

δραστηριοποίησης της εταιρείας στον κλάδο. Είθισται οι αναπτυσσόµενες εταιρείες 

να βασίζονται σε αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου για τη χρηµατοδότηση µίας 

επικείµενης επενδυτικής κίνησης, ενώ οι ώριµες επιχειρήσεις διαθέτουν σαφή 

ικανότητα αύξησης του δανεισµού τους. Εποµένως, αναµένεται µία θετική σχέση 
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ανάµεσα στην ηλικία της επιχείρησης και στο βαθµό µόχλευσης, δεδοµένης της 

περιορισµένης ικανότητας των νέων εταιρειών να αυξήσουν το δανεισµό τους κατά 

τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους (Kimki, 1997). Ως ανεξάρτητη µεταβλητή 

χρησιµοποιήθηκε η µέση ηλικία της εκάστοτε εταιρείας κατά την εξεταζόµενη 

περίοδο.  

 

Μέγεθος της επιχείρησης (S/W) 

Αναµένεται µία θετική σχέση ανάµεσα στο µέγεθος της επιχείρησης και στο βαθµό 

µόχλευσης, καθώς οι µεγάλες εταιρείες περιορίζουν τον κίνδυνο πτώχευσης µέσα από 

τον επιµερισµό των δραστηριοτήτων τους, ενώ διαθέτουν πρόσβαση σε χαµηλού 

κόστους δανεισµό. Εντούτοις, σε έναν περιορισµένο αριθµό εµπειρικών ερευνών σε 

µεγάλες επιχειρήσεις εµφανίζεται χαµηλή µόχλευση, γεγονός που εξηγείται µέσα από 

τη θεωρία της ιεράρχησης και την ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης. Το µέγεθος 

της επιχείρησης υπολογίζεται µε δύο διαφορετικούς τρόπους στη συγκεκριµένη 

διατριβή, ως οι φυσικοί λογάριθµοι των µέσων όρων του συνολικού κύκλου εργασιών 

(S) και του αριθµού των εργαζόµενων (W) κατά την εξεταζόµενη περίοδο.  

 

Κερδοφορία (P) 

Αναµφίβολα, η εταιρική κερδοφορία θεωρείται από τους σηµαντικότερους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της απόφασης κεφαλαιακής διάρθρωσης, διότι η 

χαµηλή κερδοφορία αποτελεί συνήθη αιτία για κατάληξη σε κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής δυσπραγίας. Σύµφωνα µε τη θεωρία της ιεράρχησης, αναµένεται 

µία αρνητική σχέση ανάµεσα στο βαθµό µόχλευσης και στην κερδοφορία, καθώς οι 

εταιρείες επιλέγουν ως πρωταρχική πηγή χρηµατοδότησης τα αδιανέµητα κέρδη. 

Εντούτοις, η θεωρία της αντιστάθµισης καταλήγει σε αντίθετα συµπεράσµατα και, 

πιο συγκεκριµένα, στην ύπαρξη µίας θετικής σχέσης προερχόµενη από τα 

αδιαµφισβήτητα οφέλη της εκπιπτοσιµότητας των τόκων. Μετριέται από το µέσο 

λόγο των λειτουργικών αποτελεσµάτων εκµεταλλεύσεως προ χρηµατοοικονοµικών 

δαπανών και αποσβέσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού. 

 

Μεταβλητότητα κερδών (V) 

Αναµένεται µία αρνητική σχέση ανάµεσα στη µεταβλητότητα κερδών και στο βαθµό 

µόχλευσης, καθώς εταιρείες µε διαφορετικές ροές κερδών ισορροπούν σε 

διαφορετικούς βαθµούς µόχλευσης. Πιο συγκεκριµένα, εταιρείες µε σταθερά κέρδη 

στηρίζονται σε σηµαντικό βαθµό στο χρέος σε σχέση µε εταιρείες που παρουσιάζουν 
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µεταβαλλόµενη κερδοφορία. Όσο αυξάνεται η µεταβλητότητα των εταιρικών κερδών 

τόσο ανέρχεται η πιθανότητα χρεοκοπίας. Μετριέται ως η µέση τυπική απόκλιση του 

πρώτου διαφορικού στα λειτουργικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως προ 

χρηµατοοικονοµικών δαπανών και αποσβέσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού. 

 

Βαθµός παγιοποίησης (T) 

Η ύπαρξη ενσώµατων ακινητοποιήσεων λειτουργεί συχνά ως εµπράγµατη 

εξασφάλιση, µειώνοντας τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο του πιστωτή. Με τη 

συγκεκριµένη τακτική αυξάνεται η πιστοληπτική ικανότητα της εκάστοτε εταιρείας, 

χωρίς ωστόσο να περιορίζονται οι πιθανότητες πτώχευσης καθώς η εταιρεία µπορεί 

να οδηγηθεί σε υψηλά επίπεδα χρέους. Αναµφισβήτητα, το κόστος αντιπροσώπευσης 

ενός πλήρως εξασφαλισµένου χρέους είναι χαµηλότερο του ακάλυπτου και, συνεπώς, 

αναµένεται µία θετική σχέση µε το βαθµό µόχλευσης. Για τη µέτρηση του βαθµού 

παγιοποίησης λαµβάνεται ο µέσος λόγος πάγιου ενεργητικού ως προς το σύνολο του 

ενεργητικού. 

 

Αποσβέσεις (D) 

Το συνολικό ύψος των ετήσιων αποσβέσεων συγκαταλέγεται στους παράγοντες που 

συντελούν στη φορολογική ελάφρυνση της εταιρείας. Αναµένεται µία αρνητική 

σχέση µε το βαθµό µόχλευσης, ενώ µετριέται από το µέσο λόγο του συνόλου των 

αποσβέσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού. 

 

Ρυθµός ανάπτυξης (G) 

Εταιρείες µε αξιόλογες δυνατότητες ανάπτυξης θεωρούνται υψηλού πιστωτικού 

κινδύνου και παρουσιάζουν χαµηλά επίπεδα χρέους. Αναµένεται µία αρνητική σχέση 

µε το βαθµό µόχλευσης, καθώς οι εταιρείες που αναµένουν µελλοντική ανάπτυξη 

οφείλουν να χρηµατοδοτούνται µέσα από ίδια κεφάλαια και επιδοτούµενα 

προγράµµατα. Αντίθετα, η ύπαρξη µίας θετική σχέσης δικαιολογείται από τη θεωρία 

της ιεράρχησης, ενώ συχνά τα εµπειρικά αποτελέσµατα διίστανται λόγω των 

διαφορετικών µεταβλητών µόχλευσης που χρησιµοποιούνται στην εκάστοτε έρευνα. 

Μετριέται από τη µέση ετήσια αύξηση του συνόλου του ενεργητικού. 

 

Βαθµολόγηση (R) 

Σηµαντικό παράγοντα στην αξιολόγηση της τρέχουσας πιστοληπτικής ικανότητας 

µίας επιχείρησης αποτελεί η ετήσια βαθµολόγηση των ποσοτικών και ποιοτικών 

στοιχείων της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης από τους αρµόδιους οργανισµούς 
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αξιολόγησης. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιµοποιήθηκε η βαθµολόγηση 

της ICAP Α.Ε. (ICAP Credit Rating), η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της 

µέτρησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και βαθµολογεί µεταξύ άλλων τις 

εξεταζόµενες εταιρείες µε την ακόλουθη δεκάβαθµη κλίµακα διαβάθµισης. Η 

βαθµολόγηση των εταιρειών βασίζεται στην ανάλυση εµπορικών και οικονοµικών 

στοιχείων καθώς και στοιχείων συναλλακτικής συµπεριφοράς, όπως αυτά 

προκύπτουν από δηµοσιευµένα στοιχεία και συνεντεύξεις της ICAP A.E. µε τις 

αξιολογούµενες επιχειρήσεις: 

 

Πίνακας 5.1  Κλίµακα διαβάθµισης πιστωτικού κινδύνου της ΙCAP A.E.
5
 

 

Χαµηλός Πιστωτικός 

Κίνδυνος  

Μέσος Πιστωτικός 

Κίνδυνος  

Υψηλός Πιστωτικός 

Κίνδυνος  

Μη 

∆ιαβαθµισµένες 

AA  A  BB  B  C  D  E  F  G  H  N.R. / N.T.  
 

AA 
Η διαβάθµιση ΑΑ υποδηλώνει χαµηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται 

σε επιχειρήσεις µε εξαιρετική πιστοληπτική ικανότητα.  

A 
Η διαβάθµιση Α υποδηλώνει ιδιαίτερα χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και 

αποδίδεται σε επιχειρήσεις µε ιδιαίτερα καλή πιστοληπτική ικανότητα.  

BB 
Η διαβάθµιση ΒΒ υποδηλώνει πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και 

αποδίδεται σε επιχειρήσεις µε πολύ καλή πιστοληπτική ικανότητα.  

B 
Η διαβάθµιση Β υποδηλώνει χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις µε καλή πιστοληπτική ικανότητα.  

C 
Η διαβάθµιση C υποδηλώνει µέσο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις µε µέτρια πιστοληπτική ικανότητα.  

D 
Η διαβάθµιση D υποδηλώνει σχετικά αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο και 

αποδίδεται σε επιχειρήσεις µε σχετικά χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα.  

E 
Η διαβάθµιση Ε υποδηλώνει αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις µε χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα.  

F 
Η διαβάθµιση F υποδηλώνει σηµαντικά αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο και 

αποδίδεται σε επιχειρήσεις µε σηµαντικά χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα.  

G 
Η διαβάθµιση G υποδηλώνει πολύ υψηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται 

σε επιχειρήσεις µε πολύ χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα.  

H 
Η διαβάθµιση Η υποδηλώνει υψηλότατο πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε 

επιχειρήσεις µε εξαιρετικά χαµηλή πιστοληπτική ικανότητα.  

                                                 
5
 Όπως αυτή ορίζεται από την ICAP A.E. στην ιστοσελίδα http://www.icap.gr 
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N.R. 

Not Rated. Η κατηγορία N.R. δεν αποτελεί διαβάθµιση πιστοληπτικής 

ικανότητας και σε αυτή κατατάσσονται επιχειρήσεις για τις οποίες δεν είναι 

δυνατή η εκτίµηση της πιστοληπτικής τους ικανότητας. 

N.T. 

Not Trading. Η κατηγορία N.T. δεν αποτελεί διαβάθµιση πιστοληπτικής 

ικανότητας και σε αυτή κατατάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες έχουν διακόψει 

την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καταλήγουµε στην οικονοµετρική εξίσωση για 

την εξεταζόµενη περίοδο t, µε σταθερό όρο α και συντελεστές παλινδρόµησης β:  

 

���� � � � �	
�� � ����� � ���� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� � ����� � ���  [1]  

 

 όπου t = η εξεταζόµενη περίοδος 1998 - 2006 

 i = η έκαστη εισηγµένη εταιρεία 

 Lj = η εκάστοτε µόχλευση L1, L2, L3 

 εit = το τυπικό σφάλµα 

 

Πέρα των παραπάνω µεταβλητών, οι οποίες κατά κύριο λόγο προέρχονται από τις 

δηµοσιευµένες ετήσιες οικονοµικές καταστήσεις των επιχειρήσεων, πραγµατοποιείται 

σε µεταγενέστερο στάδιο µία πρόσθετη κατηγοριοποίηση των εξεταζόµενων 

εταιρειών ανά: 

 

Κατηγορία δραστηριότητας  

Οι επιχειρήσεις σύµφωνα µε τη δραστηριότητά τους (κωδικοποίηση NACE - 

nomenclature statistique des Activités économiques des la Communauté européenne) 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τα πρότυπα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

διακρίνονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες (εξαιρούνται και πάλι από την έρευνα 

οι τρεις τελευταίες κατηγορίες του πίνακα 5.2). 

 

Πίνακας 5.2  ∆ιαχωρισµός εταιρειών βάσει κατηγορίας δραστηριότητας 

 

Πετρέλαιο & Αέριο Χηµικά Πρώτες Ύλες 

Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών Τηλεπικοινωνίες Τρόφιµα & Ποτά 

Βιοµηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες Υγεία  Εµπόριο 

Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά Μέσα Ενηµέρωσης Ταξίδια & Αναψυχή 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας Τεχνολογία Τράπεζες 

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες Ασφάλειες  
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Κλάδος δραστηριοποίησης 

Η ICAP Α.Ε. εφαρµόζει µία γενικότερη κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων ανά 

κλάδο δραστηριοποίησης, η οποία εισάγεται και στη συγκεκριµένη διατριβή. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε πέντε βασικούς κλάδους: βιοµηχανία, 

εµπόριο, υπηρεσίες, τουριστικές και διάφορες. 

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Το σύνολο των εξεταζόµενων εταιρειών διαχωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 

δικαίου, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπου η πλειοψηφία των µετοχών 

ανήκει σε φορείς ή εταιρείες της αλλοδαπής (λ.χ. πολυεθνικές επιχειρήσεις) και, 

τέλος, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου όπου το δηµόσιο συµµετέχει 

µε κάποιο ποσοστό στην εταιρική µετοχική σύνθεση όπως στις εταιρείες - υπηρεσίες 

κοινής ωφέλειας. Οι τελευταίες διατηρούν υψηλά µερίδια αγοράς και θεωρούνται 

χαµηλού πιστωτικού κινδύνου, όπως και οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες 

συγκαταλέγονται στις καλύτερες επιλογές χρηµατοδότησης για τον τραπεζικό τοµέα. 

Συχνά όµως, οι πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν τακτικές φθηνότερης 

χρηµατοδότησης είτε µέσω της µητρικής είτε µέσα από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

του εξωτερικού.        

 

Χρηµατιστηριακή κατηγορία 

Ακολουθεί η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε πέντε επιµέρους κατηγορίες, 

όπως αυτές ορίζονται από το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ), διαχωρισµός που 

αναµφίβολα επηρεάζει την ψυχολογία και τις κινήσεις του επενδυτικού κοινού. 
 

Πίνακας 5.3  ∆ιαχωρισµός εταιρειών ανά χρηµατιστηριακή κατηγορία
6
 

 

Α. Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης 

1. Βασικές προϋποθέσεις κατά την εισαγωγή: 

- ίδια κεφάλαια (σε ενοποιηµένη βάση εφόσον υπάρχουν) > € 15εκατ. κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης εισαγωγής. 

- κέρδη προ φόρων τριετίας ύψους € 12εκατ. (σε ενοποιηµένη βάση εφόσον 

υπάρχουν) και όχι λιγότερα από € 3εκατ. ανά έτος, ή EBITDA τριετίας τουλάχιστον € 

16εκατ. και όχι λιγότερα από € 4εκατ. ανά έτος. 

- ύψος συνολικής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας > € 150εκατ. (όπως διαµορφώνεται 

µε βάση τη µικρότερη τιµή του εύρους τιµών της δηµόσιας προσφοράς).  

                                                 
6
 Όπως αυτές ορίζονται από το Χρηµατιστήριο Αθηνών στην ιστοσελίδα http://www.ase.gr 
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2. Βασικές προϋποθέσεις για την παραµονή (κατά την αναθεώρηση): 

- µέση κεφαλαιοποίηση > € 100εκατ. 

- εµπορευσιµότητα > 20%. 

- διασπορά > 20%. 

- η εταιρεία δεν έχει, κατά το προηγούµενο της αναθεώρησης εξάµηνο, σταθµισµένη 

κυκλοφοριακή ταχύτητα µεγαλύτερη από 200%. 

 

Β . Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης 

Βασικές προϋποθέσεις για την παραµονή (κατά την αναθεώρηση): 

Στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης µεταφέρονται εταιρείες από 

την κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης εφόσον:  

1. σε δύο διαδοχικές αναθεωρήσεις διαπιστωθεί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:  

- 18% < διασπορά  < 20%. 

- 15% < εµπορευσιµότητα < 20%. 

- € 95εκατ. < µέση κεφαλαιοποίηση εξαµήνου < € 100εκατ. 

2. κατά την τακτική αναθεώρηση διαπιστωθεί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: 

- διασπορά < 18%. 

- εµπορευσιµότητα < 15%. 

- µέση κεφαλαιοποίηση εξαµήνου < € 95εκατ. 

 

Γ. Κατηγορία Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών 

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη: 

- διασπορά < 15% των εισηγµένων τίτλων ή 

- εµπορευσιµότητα < 5% ή 

- τιµή διαπραγµάτευσης < € 0,30 ή 

- ετήσια συνολικά έσοδα < € 3εκατ. ή 

- µείωση (< 10%) του ποσοστού διασποράς, εφόσον προκύπτει από έκτακτα γεγονότα 

που ανακοινώνουν οι εταιρείες (π.χ. δηµόσια πρόταση ή άλλες αποκτήσεις 

συµµετοχών). 

 

∆. Κατηγορία Επιτήρησης  

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη:  

1. Στις περιπτώσεις που η εταιρεία παρουσιάζει:  

- αρνητική καθαρή θέση ή  
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- ζηµίες χρήσεως µεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης χωρίς ταυτόχρονα να 

υπάρχει πρόσκληση Γ.Σ. για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή  

- σηµαντικές ληξιπρόθεσµες οφειλές ή  

- κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στα άρθρα 44, 45, και 46 του Ν. 1892/1990 ή  

- ανακοίνωση ή εµφάνιση γεγονότων που δηµιουργούν σοβαρές αµφιβολίες ή 

αβεβαιότητα σχετικά µε τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την 

επιχειρηµατική της δραστηριότητα.  

2. Στις περιπτώσεις:  

- έµµεσης εισαγωγής µη εισηγµένης εταιρείας ή  

- εισηγµένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίησή της σε κλάδο που δεν είναι 

συναφής ή συµπληρωµατικός µε τη δραστηριότητά της και 

- εφόσον επέρχεται σηµαντική επίπτωση στα οικονοµικά µεγέθη της εισηγµένης, οι 

µετοχές της δύνανται να µεταφέρονται στην κατηγορία "επιτήρηση" τουλάχιστον για 

ένα εξάµηνο και παραµένουν στην κατηγορία αυτή οπωσδήποτε µέχρι τη δηµοσίευση 

των πρώτων εξαµηνιαίων ή ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων που θα δηµοσιευτούν 

µετά την πάροδο του εξαµήνου και στις οποίες και θα απεικονίζονται τα 

αποτελέσµατα και η περιουσιακή κατάσταση της εισηγµένης µετά και τη 

δραστηριοποίησή τους στο νέο κλάδο.  

3. Στις περιπτώσεις:  

- εισηγµένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίησή της σε κλάδο για τον οποίο έχουν 

θεσπιστεί ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής στο χρηµατιστήριο ή  

- εισηγµένης που αποφασίζει τη δραστηριοποίησή της σε κλάδο για τον οποίο 

απαιτείται η απόκτηση ειδικών διοικητικής ή άλλης φύσης αδειών, οι µετοχές των 

εισηγµένων εταιρειών µεταφέρονται στην κατηγορία "επιτήρηση" µέχρι την 

απόκτηση των αδειών ή την πλήρωση των όρων και προϋποθέσεων, κατά περίπτωση.  

4. Στην επιτήρηση υπάγονται µετοχές εταιρειών:  

- οι οποίες παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ενότητες 4 και 5 του 

κανονισµού και  

- στην περίπτωση άρσης της αναστολής (για ένα µήνα).  

5. Στην Κατηγορία Επιτήρησης εντάσσονται µετοχές εταιρειών εφόσον διαπιστωθούν 

από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς (ΕΚ):  

- ασαφείς ή αρνητικές διατυπώσεις στο πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή,  

- ελλείψεις στις περιοδικές ή ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις,  
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- µη συµµόρφωση των εκδοτριών εταιρειών µε τη νοµοθεσία περί της εταιρικής 

διακυβέρνησης ή ύπαρξης σοβαρών ελλείψεων κατά την εφαρµογή της. Η ένταξη 

στην Κατηγορία Επιτήρησης µετά από διαπίστωση των σχετικών λόγων από την ΕΚ, 

ή µετά από αίτηµά της, πραγµατοποιείται από την αρµόδια διεύθυνση του ΧΑ ή από 

άλλο σχετικά εξουσιοδοτηµένο όργανο του ΧΑ την επόµενη συνεδρίαση από τη 

γνωστοποίηση στο ΧΑ της ως άνω διαπίστωσης ή αιτήµατος.  

Κατά τη διαµόρφωση της κρίσης του για την υπαγωγή ή µη στην Επιτήρηση, το ∆.Σ. 

του ΧΑ δύναται να συνεκτιµά στοιχεία που έχουν γνωστοποιηθεί από την εταιρεία 

και τα οποία αιτιολογούν επαρκώς την πλήρωση ή µη των κριτηρίων υπαγωγής. 

Για τη µεταφορά στην κατηγορία "Επιτήρηση" µετοχών εταιρειών οι οποίες 

υπόκεινται κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους σε ειδική εποπτεία από 

αρµόδια εποπτική αρχή, λαµβάνονται επιπλέον υπ' όψιν πληροφορίες ή απόψεις που 

έχουν γνωστοποιηθεί προς το ΧΑ από την αρχή αυτή. 

Ε. Σε Αναστολή 

 

 

5.3  Μεθοδολογία οικονοµετρικού µοντέλου 

 

Η εξίσωση [1] αποτελεί ένα πολλαπλό γραµµικό παλινδροµικό µοντέλο, στα πλαίσια 

του οποίου παρατηρήθηκε η συσχέτιση ανάµεσα στην εκάστοτε εξαρτηµένη 

µεταβλητή και σε κάθε µία από τις προαναφερθείσες ανεξάρτητες µεταβλητές µέσω 

του οικονοµετρικού προγράµµατος SPSS 16.0. Ειδικότερα, υιοθετήθηκε η χρήση του 

κατά βήµατα παλινδροµικού µοντέλου (stepwise regression model), µε τον αριθµό 

και τη σειρά εισαγωγής των ανεξάρτητων µεταβλητών να καθορίζονται από 

στατιστικά κριτήρια που περιλαµβάνει το προαναφερόµενο στατιστικό πρόγραµµα 

ανάλυσης. Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση των αποτελεσµάτων, είναι 

απαραίτητη η εξέταση της ικανοποίησης των παραδοχών της γραµµικής πολλαπλής 

παλινδροµικής ανάλυσης: 

 

Το είδος των δεδοµένων 

Τόσο οι τρεις εξαρτηµένες όσο και οι ανεξάρτητες µεταβλητές του υποδείγµατος 

είναι αριθµητικού τύπου. Εξαίρεση αποτελεί η βαθµολόγηση, η οποία αποτελεί 

µεταβλητή τακτικής κλίµακας που επιδέχεται τη διχοτόµηση. 
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Η σχέση δείγµατος - ανεξάρτητων µεταβλητών 

Κατά τον Field (2000) για ένα αξιόπιστο παλινδροµικό µοντέλο απαιτούνται 15 

παρατηρήσεις ανά ανεξάρτητη µεταβλητή, ενώ ο Harrel (2002) θεωρεί ότι ένα δείγµα 

µεγέθους από 10 έως 20 παρατηρήσεις ανά µεταβλητή αποτελεί ένα επαρκές 

παλινδροµικό µοντέλο. Γενικότερα, ελάχιστη απαίτηση για τη λειτουργία ενός 

πολλαπλού παλινδροµικού µοντέλου είναι να έχει τουλάχιστον πενταπλάσιο αριθµό 

παρατηρήσεων από τον αριθµό των ανεξάρτητων µεταβλητών, προϋπόθεση που 

ικανοποιείται µε το παραπάνω στη συγκεκριµένη έρευνα. 

 

Ανεξαρτησία παρατηρήσεων 

Σηµαίνει ότι η συµπερίληψη στο δείγµα µιας παρατήρησης δε θα πρέπει να επηρεάζει 

καθόλου τη συµµετοχή µιας άλλης παρατήρησης. Ο έλεγχος της ανεξαρτησίας 

πιστοποιήθηκε µε τη βοήθεια του στατιστικού δείκτη Durbin - Watson, ο οποίος 

κυµάνθηκε για το σύνολο των παλινδροµήσεων στο αποδεκτό διάστηµα ανάµεσα στο 

1,5 και στο 2,5. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν ο αριθµός των παρατηρήσεων 

είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των συντελεστών του παλινδροµικού 

µοντέλου, όπως στη συγκεκριµένη έρευνα, τότε ο εκάστοτε ερευνητής δεν είναι 

υποχρεωµένος να πραγµατοποιήσει έλεγχο ανεξαρτησίας.   

 

Κανονικότητα 

Για κάθε συνδυασµό των ανεξάρτητων µεταβλητών του υποδείγµατος, η κατανοµή 

της εξαρτηµένης µεταβλητής πρέπει να είναι κανονική. Στην παρούσα διατριβή ο 

έλεγχος της παραδοχής της κανονικότητας πραγµατοποιήθηκε από ένα πλήθος 

τεχνικών όπως το ιστόγραµµα (histogram) και το διάγραµµα κανονικότητας των 

τυποποιηµένων υπολοίπων (normal probability plot ή normal P-P plot). Αρχικά, η 

κατανοµή των υπολοίπων δεν ήταν συµµετρική και η ουρά της κατανοµής βρισκόταν 

προς τα δεξιά, µε συνέπεια να ενδείκνυται ο µετασχηµατισµός της εξαρτηµένης 

µεταβλητής µε τη βοήθεια του φυσικού λογαρίθµου. Αν και η διασπορά της 

εξαρτηµένης µεταβλητής δεν ήταν σταθερή για κάθε συνδυασµό τιµών των 

ανεξάρτητων µεταβλητών, δεν προχωρήσαµε στη διαγραφή ακραίων τιµών καθώς 

µας ενδιαφέρει η κατά προσέγγιση ικανοποίηση της παραδοχής της κανονικότητας. 

Σε κάθε περίπτωση η κατανοµή του δείγµατός µας είναι προσεγγιστικά κανονική, 

γεγονός που πιστοποιείται τόσο από την κωδωνοειδή µορφή των ιστογραµµάτων, όσο 

και από την απουσία µεγάλων αποµακρύνσεων των κουκίδων από τη διχοτόµο στο 

διάγραµµα κανονικότητας (βλ. παράρτηµα Γ). Άλλωστε όπως έχει διατυπώσει ο 
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Norusis (2003), όταν το δείγµα είναι αρκετά µεγάλο όπως το εξεταζόµενο, είναι 

σχεδόν αδύνατο να υπάρχει κανονικότητα. Ως εκ τούτου, µας ενδιαφέρει να µην 

υπάρχουν άγριες παραβιάσεις της συνθήκης κανονικότητας, κάτι που δε συµβαίνει σε 

καµία περίπτωση στη συγκεκριµένη µελέτη. 

 

Ισότητα των διασπορών ή σταθερότητα της διασποράς ή τέλος οµοσκεδαστικότητα 

Η κατανοµή της εξαρτηµένης µεταβλητής πρέπει να παραµένει η ίδια, για κάθε 

συνδυασµό τιµών των ανεξάρτητων µεταβλητών. Η ετεροσκεδαστικότητα είναι µία 

παραβατική κατάσταση, καθώς σηµαίνει ότι υπάρχει σχέση ανάµεσα στα υπόλοιπα 

και στις προβλεπόµενες από το µοντέλο τιµές. Η τυχαία κατανοµή των κουκίδων στο 

γράφηµα των studentized deleted υπολοίπων έναντι των προβλεπόµενων τιµών 

εξασφαλίζει την ικανοποίησης της παραδοχής της ισότητας των διασπορών. 

Αντίστοιχα, τα γραφήµατα σκέδασης (scatter plots) για το σύνολο των 

παλινδροµήσεων παρουσιάζονται αναλυτικά στο παράρτηµα Γ. 

 

Γραµµικότητα 

Η σχέση εξαρτηµένης και κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής θα πρέπει να είναι γραµµική 

στον πληθυσµό. Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια του γραφήµατος της 

εξαρτηµένης έναντι της ανεξάρτητης µεταβλητής (scatter plot), του γραφήµατος 

studentized deleted υπολοίπων έναντι των προβλεπόµενων τιµών και των 

γραφηµάτων µερικής παλινδρόµησης (partial regression plots). Σηµειώνεται ότι η 

τυχαία κατανοµή των κουκίδων στο γράφηµα των studentized deleted υπολοίπων 

έναντι των προβλεπόµενων τιµών, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την ικανοποίηση και των 

δύο παραδοχών: της γραµµικότητας και της ισότητας των διασπορών. 

 

Πολυσυγγραµµικότητα και ιδιοµορφία 

Πολυσυγγραµµικότητα σηµαίνει υψηλή συσχέτιση ανάµεσα στις ανεξάρτητες 

µεταβλητές του πολλαπλού παλινδροµικού µοντέλου, ενώ όταν έχουµε τέλεια 

συσχέτιση ανάµεσα στις ανεξάρτητες µεταβλητές, τότε λέµε ότι έχουµε το φαινόµενο 

της ιδιοµορφίας. Η ένταση της γραµµικής σχέσης ανάµεσα στις ανεξάρτητες 

µεταβλητές µετρήθηκε µε τις ιδιοτιµές (eigenvalues) της µήτρας συνδιασποράς 

(covariance matrix), τους δεσµευµένους δείκτες (conditional indexes), τον παράγοντα 

ανοχής (tolerance factor) και τον παράγοντα πληθωριστικής διασποράς (variance 

inflation factor - VIF). Συγκεκριµένα περιστατικά πολυσυγγραµµικότητας 

αντιµετωπίστηκαν µε το µετασχηµατισµό των ανεξάρτητων µεταβλητών σε 
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κανονικοποιηµένες z τιµές. Μετά την αντιµετώπισή τους, παρατηρούµε στο 

παράρτηµα Γ ότι δεν υφίσταται πλέον κανένα πρόβληµα πολυσυγγραµµικότητας, 

καθώς για τη µεν tolerance οι τιµές δεν πλησιάζουν καθόλου το µηδέν και οι τιµές 

VIF δεν ξεπερνούν το 2. Αντίστοιχα, οι ιδιοτιµές δεν είναι κοντά στο µηδέν και οι 

δεσµευµένοι δείκτες δεν ξεπερνάνε το 15. 

 

 

5.4  Αξιολόγηση λοιπών παραγόντων στη διαµόρφωση της εταιρικής µόχλευσης 

 

Η παραβίαση παραδοχών όπως η κανονικότητα σε ελέγχους µε τα στατιστικά 

κριτήρια των Kolmogorov - Smirnov και Shapiro - Wilk, οδήγησε στη 

χρησιµοποίηση για ακόµη µία φορά των µη παραµετρικών στατιστικών κριτηρίων 

προκειµένου να εξετάσουµε κατά πόσο η κατηγοριοποίηση των εταιρειών ανά κλάδο 

δραστηριοποίησης, κατηγορία δραστηριότητας, χρηµατιστηριακή κατηγορία και 

τέλος βάσει ιδιοκτησιακού καθεστώτος έχει αντίκτυπο στη διαµόρφωση του βαθµού 

µόχλευσης. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό κριτήριο των 

Kruskal - Wallis και βάσει της ασυµπτωτικής µεθόδου και της µεθόδου 

προσοµοίωσης Monte Carlo εξετάστηκε η µηδενική υπόθεση ότι δεν υφίσταται 

διαφορά ανάµεσα στη διαµόρφωση του ύψους της εταιρικής µόχλευσης (µη 

µετασχηµατισµένες τιµές µε τη βοήθεια του φυσικού λογάριθµου) ως προς την 

αξιολόγηση των προαναφερόµενων παραγόντων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναπτύχθηκε το οικονοµετρικό υπόδειγµα της παρούσας 

διδακτορικής διατριβής και παρουσιάστηκε η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για 

την εξαγωγή των κάτωθι συµπερασµάτων. Στο κεφάλαιο αυτό, θα παρουσιάσουµε 

αναλυτικά τα αποτελέσµατα της οικονοµετρικής εκτίµησης του υποδείγµατος και θα 

εξηγήσουµε τις συσχετίσεις των εισαγόµενων ανεξάρτητων µεταβλητών µε τις 

εκάστοτε εξαρτηµένες µεταβλητές µόχλευσης. Με άλλα λόγια θα εξετάσουµε, τόσο 

από στατιστική άποψη όσο και από άποψη χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης, τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν προκειµένου να καταλήξουµε στον τρόπο 

προσδιορισµού της εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

 

6.2  Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης για την περίοδο 1998 - 

2006 για το σύνολο του δείγµατος 

 

Οι παλινδροµικές εξισώσεις που κατασκευάζονται µε βάση τα δεδοµένα του 

δείγµατός µας και µε τη συνδροµή της µεθόδου stepwise για την εξεταζόµενη περίοδο 

1998 - 2006 παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 6.2 (αναλυτικά βλ. παράρτηµα 

Γ), εισάγοντας αρχικά ως εξαρτηµένη µεταβλητή το φυσικό λογάριθµο του λόγου των 

µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων ως προς τα ίδια κεφάλαια: 
 

��	 � �2,231 � 0,627 · ' � 0,884 · � � 0,662 · � � 0,429 · + � 0,224 · � 
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Ο δείκτης πολλαπλού προσδιορισµού ��, ο οποίος στην περίπτωση του 

παλινδροµικού µας µοντέλου είναι ίσος µε 35,1%, δείχνει το ποσοστό της διασποράς 

που πιστώνεται στην εξαρτηµένη µεταβλητή από το σύνολο των πέντε ανεξάρτητων 

µεταβλητών. Ο πίνακας ANOVA µας παρέχει πληροφόρηση για τη σηµαντικότητα 

του µοντέλου και στην εξεταζόµενη περίπτωση συµπεραίνουµε ότι το µοντέλο είναι 

σηµαντικό καθώς λαµβάνουµε επίπεδο σηµαντικότητας (0,000) µικρότερο του 5%.  

Σηµειώνεται ότι το κατά βήµατα παλινδροµικό µοντέλο (stepwise regression model) 

και συνεπώς οι παλινδροµικές εξισώσεις, παρουσιάζουν τις παραµέτρους ιεραρχικά, 

ήτοι οι πρώτες µεταβλητές είναι εκείνες που συνεισφέρουν περισσότερο στη 

σηµαντικότητα της εξίσωσης. Τη µεγαλύτερη επίδραση στη µόχλευση φαίνεται να 

εξασκεί ο βαθµός της παγιοποίησης, έπειτα ο εταιρικός κύκλος εργασιών και η 

βαθµολόγηση και, τέλος, η ηλικία της επιχείρησης και ο ρυθµός ανάπτυξης. 

Παρατηρείται µία αναµενόµενη θετική σχέση ανάµεσα στη µόχλευση και στο βαθµό 

παγιοποίησης, γεγονός που εξηγείται από τη δυνατότητα χρήσης των παγίων 

στοιχείων είτε ως εµπράγµατη εξασφάλιση είτε ως δικλίδα ασφαλείας για τον 

εκάστοτε πιστωτή. Η θετική σχέση ανάµεσα στο µέγεθος της επιχείρησης και στο 

βαθµό µόχλευσης εξηγείται πιθανώς από την ικανότητα πρόσβασης σε χαµηλού 

κόστους δανεισµό, ενώ επιβεβαιώνεται η προσδοκώµενη θετική σχέση της µόχλευσης 

µε τη βαθµολόγηση, υποδεικνύοντας ότι εταιρείες χαµηλού πιστωτικού κινδύνου 

µπορούν να αντλήσουν µε ευκολία χαµηλού κόστους δανεισµό. Τέλος, σε αντίθεση 

µε τα αναµενόµενα πρόσηµα, οι ώριµες εταιρείες εµφανίζονται να διατηρούν χαµηλά 

επίπεδα µόχλευσης και οι γρήγορα αναπτυσσόµενες εταιρείες να στηρίζονται στο 

δανεισµό, κάτι που όµως δικαιολογείται από τη θεωρία της ιεράρχησης και τη 

χρηµατοδότηση κατά κύριο λόγο µέσω αδιανέµητων κερδών. Με άλλα λόγια, οι 

εταιρείες µε ταχείς ρυθµούς ανάπτυξης χαίρουν πιστοληπτικής εµπιστοσύνης στην 

ελληνική οικονοµία, υπενθυµίζοντας όµως ότι στην έρευνα συµπεριλαµβάνονται 

µόνο εισηγµένες εταιρείες. 

Η δεύτερη παλινδροµική εξίσωση, µε εξαρτηµένη µεταβλητή το φυσικό λογάριθµο 

του συνολικού τραπεζικού δανεισµού προς τα ίδια κεφάλαια, έχει την εξής µορφή: 

 

��� � �0,952 � 0,307 · � � 0,645 · � � 0,504 · � � 0,196 · + 

 

Όπως και στην προηγούµενη εξίσωση, ο πίνακας ANOVA επιβεβαιώνει τη στατιστική 

σηµαντικότητα του µοντέλου, ενώ ο δείκτης πολλαπλού προσδιορισµού �� 

εµφανίζεται αισθητά µικρότερος στο 19,9%, γεγονός που πιστοποιείται και από τις 
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απόλυτες τιµές των µερικών παλινδροµικών συντελεστών (πίνακας 6.2). Αυτή τη 

φορά, ως σηµαντικότερη µεταβλητή εµφανίζεται η κερδοφορία και ακολουθούν ο 

κύκλος εργασιών, η βαθµολόγηση και η εταιρική ηλικία. Με τα πρόσηµα των τριών 

τελευταίων παραγόντων να παραµένουν αµετάβλητα, η αρνητική συσχέτιση µε την 

κερδοφορία επιβεβαιώνει την ισχύ της θεωρίας της ιεράρχησης, κατά την οποία οι 

εταιρείες επιλέγουν ως πρωταρχική πηγή την εσωτερική χρηµατοδότηση µε 

αδιανέµητα κέρδη και έπειτα την εξωτερική χρηµατοδότηση. 

Εν κατακλείδι, εισάγοντας το φυσικό λογάριθµο του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια 

ως εξαρτηµένη µεταβλητή καταλήγουµε στην παρακάτω παλινδροµική εξίσωση: 

 

�� � �0,076 � 0,573 · � � 0,411 · � � 0,300 · � � 0,127 · + 

 

Για ακόµη µία φορά ο πίνακας ANOVA δηλώνει ότι ο δείκτης πολλαπλού 

προσδιορισµού �� απέχει στατιστικά πολύ από το µηδέν και διαµορφώνεται στο 

ικανοποιητικό 30,9%. Ως πιο σηµαντική µεταβλητή εµφανίζεται ο κύκλος εργασιών, 

ενώ αυτή τη φορά εµφανίζεται αρνητική η σχέση µε το βαθµό παγιοποίησης. Η 

ύπαρξη αρνητική σχέσης ανάµεσα στο βαθµό παγιοποίησης και στο δείκτη ξένων 

προς ίδια κεφάλαια και µόνο, εξηγείται µέσα από την έρευνα των Berger και Udell 

(1994), οι οποίοι απέδειξαν ότι οι εταιρείες µε αξιοσηµείωτη αξία παγίων στοιχείων, 

που διατηρούν στενές σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους προµηθευτές τους, δεν 

παρουσιάζουν υψηλό βαθµό συνολικού χρέους. 

Tο γράφηµα 6.1 και ο πίνακας 6.1 απεικονίζουν την ανοδική πορεία των τριών ειδών 

µόχλευσης κατά την εξεταζόµενη περίοδο 1998 - 2006:  
 

 
 

Γράφηµα 6.1  Εξέλιξη µοχλεύσεων κατά την περίοδο 1998 - 2006 για το σύνολο του δείγµατος  

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Έτος

Μόχλευση L1

Μόχλευση L2

Μόχλευση L3



115 

 

Πίνακας 6.1  Εξέλιξη µοχλεύσεων κατά την περίοδο 1998 - 2006 για το σύνολο του δείγµατος  

 

Έτος Μόχλευση L1 Μόχλευση L2 Μόχλευση L3 

1998 0,153 0,612 1,575 

1999 0,162 0,532 1,302 

2000 0,146 0,660 1,723 

2001 0,248 0,574 1,109 

2002 0,255 0,585 1,169 

2003 0,280 0,701 1,275 

2004 0,552 1,152 1,985 

2005 0,604 1,113 3,081 

2006 0,431 1,294 2,207 

Μέσος όρος  0,316 0,803 1,735 

 

Τέλος, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τους συντελεστές της εκάστοτε 

παλινδροµικής εξίσωσης σε συνδυασµό µε τα επίπεδα σηµαντικότητας, καθώς και 

συνολικά τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης: 

 

Πίνακας 6.2  Παλινδροµικές εξισώσεις περιόδου 1998 - 2006 για το σύνολο του δείγµατος  

 

 Μόχλευση L1* Μόχλευση L2* Μόχλευση L3* 

Σταθερός όρος -2,231 (0,000) † -0,952 (0,000) † -0,076 (0,148) 

Ηλικία της επιχείρησης (A) -0,429 (0,000) † -0,196 (0,026) † -0,127 (0,015) † 

Συνολικός κύκλος εργασιών (S) 0,884 (0,000) † 0,645 (0,000) † 0,573 (0,000) † 

Αριθµός εργαζοµένων (W) 0,013 (0,885) -0,014 (0,882) 0,073 (0,443) 

Κερδοφορία (P) -0,079 (0,178) -0,307 (0,001) † -0,042 (0,476) 

Μεταβλητότητα κερδών (V) 0,048 (0,413) 0,069 (0,294) 0,110 (0,060) 

Βαθµός παγιοποίησης (T) 0,627 (0,000) † -0,007 (0,910) -0,300 (0,000) † 

Αποσβέσεις (D) -0,015 (0,801) 0,097 (0,145) 0,083 (0,164) 

Ρυθµός ανάπτυξης (G) 0,224 (0,022) † 0,091 (0,139) 0,076 (0,183) 

Βαθµολόγηση (R) 0,662 (0,000) † 0,504 (0,000) † 0,411 (0,000) † 

Αριθµός παρατηρήσεων 215 219 220 

Συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R 0,592 0,446 0,556 

∆είκτης πολλαπλού προσδιορισµού R
2
 0,351 0,199 0,309 

Προσαρµοσµένος συντελεστής R
2
 0,335 0,184 0,296 

Στατιστικός δείκτης Durbin - Watson 2,129 2,038 1,853 

ANOVA F 22,595 (0,000) † 13,319 (0,000) † 24,075 (0,000) † 
 

* Χρήση κανονικοποιηµένων τιµών z για τις ανεξάρτητες µεταβλητές λόγω πολυσυγγραµµικότητας   

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 
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6.3  Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης παλινδρόµησης για την περίοδο 1998 - 

2006 ανά κλάδο δραστηριοποίησης 

 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε εκτενής αναφορά για τη διάκριση των επιχειρήσεων 

ανά κλάδο δραστηριοποίησης. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διάκριση του 

εξεταζόµενου δείγµατος στους τέσσερεις επί µέρους κλάδους, µε την πλειονότητα 

των επιχειρήσεων να δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιοµηχανίας και των 

υπηρεσιών: 

 

Πίνακας 6.3  Κατάταξη εταιρειών ανά κλάδο δραστηριοποίησης 

 

Κλάδος δραστηριοποίησης Συχνότητα 
Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία συχνότητα 

Βιοµηχανία 118 45,6 45,6 

Εµπόριο 54 20,8 66,4 

Υπηρεσίες 80 30,9 97,3 

Τουριστικές 7 2,7 100,0 

Σύνολο 259 100,0  

 

Βιοµηχανία 

Οι παλινδροµικές εξισώσεις που κατασκευάζονται µε βάση τα δεδοµένα του 

επιµέρους δείγµατος και µε τη συνδροµή της µεθόδου stepwise είναι οι ακόλουθες, µε 

τα πρόσηµα των συντελεστών παλινδρόµησης να παραµένουν όµοια µε αυτά της 

προηγούµενης παραγράφου: 

 

��	 � �2,680 � 0,025 · + � 2,901 · � � 0,120 · � 

��� � �0,898 � 0,587 · � � 0,450 · � � 0,322 · + 

�� � �0,204 � 0,233 · � � 0,393 · � � 0,374 · � � 0,127 · + 

 

Ο δείκτης πολλαπλού προσδιορισµού ��, διαµορφώνεται στο 25%, 25,3% και 30,7% 

για τις τρεις εξισώσεις αντίστοιχα, ενώ οι πίνακες ANOVA πιστοποιούν τη 

σηµαντικότητα του µοντέλου καθώς λαµβάνουµε επίπεδα σηµαντικότητας (0,000) 

µικρότερα του 5%.  

Αντίστοιχα, ο πίνακας 6.4 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

παλινδρόµησης σε συνδυασµό µε τα επίπεδα σηµαντικότητας για το βιοµηχανικό 

κλάδο: 
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Πίνακας 6.4  Παλινδροµικές εξισώσεις περιόδου 1998 - 2006 για το βιοµηχανικό κλάδο 

 

  Μόχλευση L1 Μόχλευση L2* Μόχλευση L3* 

Σταθερός όρος -2,680 (0,000) † -0,898 (0,000) † -0,204 (0,001) † 

Ηλικία της επιχείρησης (A) -0,025 (0,000) † -0,322 (0,000) † - 0,127 (0,029) † 

Συνολικός κύκλος εργασιών (S) 0,157 (0,073) 0,450 (0,000) † 0,374 (0,000) † 

Αριθµός εργαζοµένων (W) 0,094 (0,305) -0,031 (0,833) 0,014 (0,928) 

Κερδοφορία (P) -0,012 (0,888) -0,139 (0,112) 0,057 (0,523) 

Μεταβλητότητα κερδών (V) 0,035 (0,698) 0,024 (0,778) 0,039 (0,650) 

Βαθµός παγιοποίησης (T) 2,901 (0,002) † 0,008 (0,929) -0,233 (0,000) † 

Αποσβέσεις (D) -0,142 (0,111) -0,078 (0,385) -0,060 (0,498) 

Ρυθµός ανάπτυξης (G) 0,120 (0,031) † 0,111 (0,194) 0,093 (0,276) 

Βαθµολόγηση (R) 0,166 (0,052) 0,587 (0,000) † 0,393 (0,000) † 

Αριθµός παρατηρήσεων 107 108 108 

Συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R 0,500 0,503 0,554 

∆είκτης πολλαπλού προσδιορισµού R
2
 0,250 0,253 0,307 

Προσαρµοσµένος συντελεστής R
2
 0,229 0,231 0,281 

Στατιστικός δείκτης Durbin - Watson 1,886 1,656 1,709 

ANOVA F 11,466 (0,000) † 11,714 (0,000) † 11,430 (0,000) † 
 

* Χρήση κανονικοποιηµένων τιµών z για τις ανεξάρτητες µεταβλητές λόγω πολυσυγγραµµικότητας   

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 

 

Εµπόριο 

Επιλέγοντας από το σύνολο των επιχειρήσεων τις εµπορικές, καταλήγουµε µε τη 

συνδροµή της µεθόδου stepwise στις πιο κάτω παλινδροµικές εξισώσεις: 
 

��	 � �2,912 � 0,644 · � � 0,915 · � � 0,737 · � 

��� � 0,165 � 18,056 · � � 47,593 · � 

�� � 0,420 � 0,588 · � � 0,508 · � � 0,367 · + � 0,217 · � 
 

Ο δείκτης πολλαπλού προσδιορισµού ��, διαµορφώνεται στο 28%, 30,7% και 60,1% 

για τις τρεις εξισώσεις αντίστοιχα, ενώ οι πίνακες ANOVA πιστοποιούν την ύπαρξη 

σηµαντικών γραµµικών συσχετίσεων ανάµεσα στη µόχλευση και στις ανεξάρτητες 

µεταβλητές, καθώς λαµβάνουµε επίπεδα σηµαντικότητας µικρότερα του 5%. Η 

βασικότερη διαφοροποίηση συγκριτικά µε τις µέχρι πρότινος λαµβανόµενες 

παλινδροµήσεις έγκεινται στην εµφάνιση µίας µη αναµενόµενης θετικής σχέσης 

ανάµεσα στο ύψος των αποσβέσεων και στους βαθµούς µόχλευσης L1 και L2. 

Τονίζεται ότι στις περισσότερες υφιστάµενες εµπειρικές µελέτες εµφανίζεται µία 

αρνητική σχέση, καθώς ύψος των αποσβέσεων συγκαταλέγεται στους παράγοντες 
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που συντελούν στη φορολογική ελάφρυνση της εταιρείας. Ωστόσο, η θετική αυτή 

σχέση παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Harris και Raviv το 1991 και εξηγήθηκε 

από τον Trezevant το 1992 µέσα από το γεγονός ότι οι υψηλές αποσβέσεις αποτελούν 

εξασφάλιση των παγίων στοιχείων και οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα χρέους. 

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της παλινδρόµησης σε συνδυασµό µε τα επίπεδα 

σηµαντικότητας παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

Πίνακας 6.5  Παλινδροµικές εξισώσεις περιόδου 1998 - 2006 για τον εµπορικό κλάδο 

 

  Μόχλευση L1*  Μόχλευση L2 Μόχλευση L3* 

Σταθερός όρος -2,912 (0,000) † 0,165 (0,810) 0,420 (0,000) † 

Ηλικία της επιχείρησης (A) -0,253 (0,069) -0,239 (0,073) -0,367 (0,002) † 

Συνολικός κύκλος εργασιών (S) 0,644 (0,059) † 0,032 (0,812) 0,508 (0,000) † 

Αριθµός εργαζοµένων (W) 0,058 (0,794) 0,013 (0,931) 0,153 (0,301) 

Κερδοφορία (P) -0,915 (0,011) † -18,056 (0,000) † -0,172 (0,138) 

Μεταβλητότητα κερδών (V) 0,003 (0,984) -0,031 (0,815) -0,015 (0,879) 

Βαθµός παγιοποίησης (T) 0,020 (0,898) -0,126 (0,370) -0,089 (0,412) 

Αποσβέσεις (D) 0,737 (0,047) † 47,593 (0,011) † 0,164 (0,118) 

Ρυθµός ανάπτυξης (G) 0,092 (0,530) 0,186 (0,180) 0,217 (0,045) † 

Βαθµολόγηση (R) 0,026 (0,876) 0,019 (0,893)  0,588 (0,000) † 

Αριθµός παρατηρήσεων 45 46 47 

Συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R 0,529 0,554 0,775 

∆είκτης πολλαπλού προσδιορισµού R
2
 0,280 0,307 0,601 

Προσαρµοσµένος συντελεστής R
2
 0,227 0,275 0,563 

Στατιστικός δείκτης Durbin - Watson 1,875 1,699 1,816 

ANOVA F 5,304 (0,003) † 9,522 (0,000) † 15,831 (0,000) † 
 

* Χρήση κανονικοποιηµένων τιµών z για τις ανεξάρτητες µεταβλητές λόγω πολυσυγγραµµικότητας   

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 

 

Υπηρεσίες 

Επιλέγοντας τώρα τις επιχειρήσεις που συγκαταλέγονται στον κλάδο των υπηρεσιών, 

καταλήγουµε στις παρακάτω παλινδροµικές εξισώσεις: 

 

��	 � �1,782 � 0,941 · ' � 0,588 · � � 0,605 · � 

��� � �1,038 � 0,718 · � � 0,469 · � � 0,404 · � � 0,455 · + 

�� � �0,015 � 0,257 · � � 0,514 · � � 0,264 · � � 0,290 · � 

 

Ο δείκτης πολλαπλού προσδιορισµού ��, διαµορφώνεται στο 46,3%, 39,6% και 

42,4% για τις τρεις εξισώσεις αντίστοιχα, ενώ οι πίνακες ANOVA πιστοποιούν και 
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πάλι τη σηµαντικότητα του µοντέλου καθώς λαµβάνουµε επίπεδα σηµαντικότητας 

µικρότερα του 5%. Παρατηρείται µία µη αναµενόµενη θετική σχέση µε τη 

µεταβλητότητα των κερδών, γεγονός που µπορεί να προβληµατίζει το επενδυτικό 

κοινό και να οδηγεί σε αδυναµία άντλησης κεφαλαίων µέσα από µία αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου (στροφή σε υψηλού κόστους δανεισµό λόγω κόστους 

αντιπροσώπευσης και χρεοκοπίας). Ακόµη, για πρώτη φορά εµφανίζεται µία θετική 

σχέση µεταξύ της εταιρικής ηλικίας και του δείκτη µόχλευσης L2, κάτι που σε 

ανάλογες εµπειρικές µελέτες δικαιολογείται από το γεγονός ότι είθισται οι 

αναπτυσσόµενες νεοσύστατες εταιρείες να βασίζονται σε αύξηση του µετοχικού τους 

κεφαλαίου για τη χρηµατοδότηση µίας επικείµενης επενδυτικής κίνησης. Το 

τελευταίο δύναται να αποτελεί και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εταιρειών του 

κλάδου των υπηρεσιών, οι οποίες δεν αναπτύσσονται στον ίδιο βαθµό µε τις 

βιοµηχανικές και εµπορικές εταιρείες µέσα από την προώθηση νέων προϊόντων.  

Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης της παλινδρόµησης σε συνδυασµό µε τα επίπεδα 

σηµαντικότητας παρουσιάζονται παρακάτω: 

  

Πίνακας 6.6  Παλινδροµικές εξισώσεις περιόδου 1998 - 2006 για τον κλάδο υπηρεσιών 

 

 Μόχλευση L1* Μόχλευση L2* Μόχλευση L3* 

Σταθερός όρος -1,782 (0,000) † -1,038 (0,000) † -0,015 (0,880) 

Ηλικία της επιχείρησης (A) 0,123 (0,278) 0,455 (0,026) † 0,179 (0,131) 

Συνολικός κύκλος εργασιών (S) 0,605 (0,015) † 0,718 (0,001) † 0,514 (0,000) † 

Αριθµός εργαζοµένων (W) -0,209 (0,242) -0,045 (0,789) -0,035 (0,838) 

Κερδοφορία (P) -0,142 (0,220) -0,116 (0,300) -0,117 (0,321) 

Μεταβλητότητα κερδών (V) 0,588 (0,002) † 0,168 (0,147) 0,257 (0,012) † 

Βαθµός παγιοποίησης (T) 0,941 (0,000) † 0,151 (0,242) 0,037 (0,774) 

Αποσβέσεις (D) -0,192 (0,077)  -0,033 (0,762) -0,073 (0,510) 

Ρυθµός ανάπτυξης (G) 0,101 (0,340) 0,404 (0,007) † 0,264 (0,007) † 

Βαθµολόγηση (R) 0,224 (0,051) 0,469 (0,004) † 0,290 (0,009) † 

Αριθµός παρατηρήσεων 56 58 58 

Συντελεστής πολλαπλής συσχέτισης R 0,680 0,629 0,651 

∆είκτης πολλαπλού προσδιορισµού R
2
 0,463 0,396 0,424 

Προσαρµοσµένος συντελεστής R
2
 0,432 0,350 0,381 

Στατιστικός δείκτης Durbin - Watson 2,201 1,483 1,953 

ANOVA F 14,941 (0,000) † 8,681 (0,000) †  9,759 (0,000) † 
 

* Χρήση κανονικοποιηµένων τιµών z για τις ανεξάρτητες µεταβλητές λόγω πολυσυγγραµµικότητας   

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 
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Τουριστικές 

∆εδοµένου του αριθµού των ανεξάρτητων µεταβλητών και λαµβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων εντάσσονται συνολικά επτά 

εταιρείες, ο αριθµός των παρατηρήσεων κρίνεται µη ικανοποιητικός για την εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων µέσα από την τεχνική της πολλαπλής γραµµικής 

παλινδρόµησης. 

 

 

6.4 Αξιολόγηση λοιπών παραγόντων στη διαµόρφωση της εταιρικής µόχλευσης 

 

Η παραβίαση της παραδοχής της κανονικότητα σε ελέγχους µε τα στατιστικά 

κριτήρια των Kolmogorov - Smirnov και Shapiro - Wilk για τα τρία είδη µέτρησης 

της εταιρικής µόχλευσης, οδήγησε στη χρησιµοποίηση µη παραµετρικών στατιστικών 

κριτηρίων. Ειδικότερα, χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό κριτήριο των Kruskal - 

Wallis και βάσει της ασυµπτωτικής µεθόδου και της µεθόδου προσοµοίωσης Monte 

Carlo, εξετάστηκε κατά πόσο η κατηγοριοποίηση των εταιρειών επηρεάζει τη 

διαµόρφωση της εταιρικής µόχλευσης. 

 

Κλάδος δραστηριοποίησης 

Σε προηγούµενη παράγραφο του ίδιου κεφαλαίου παρουσιάσαµε την 

κατηγοριοποίηση των εταιρειών του δείγµατος σε τέσσερεις επιµέρους κλάδους 

δραστηριοποίησης. Στον πίνακα 6.7, παρατηρούµε ότι το επίπεδο στατιστικής 

σηµαντικότητας είναι µεγαλύτερο του 5% (0,158 και 0,057) για τα δύο πρώτα είδη 

µόχλευσης. Συνεπώς, αποδεχόµαστε τη µηδενική υπόθεση ότι η διαµόρφωση της 

µόχλευσης L1 και L2 δεν επηρεάζεται από την κατηγοριοποίηση του δείγµατος ανά 

κλάδο δραστηριοποίησης. Αντίστοιχα, µε βάση τη µέθοδο προσοµοίωσης Monte 

Carlo, µε το ίδιο επίπεδο εµπιστοσύνης (95%) και ακόµη µε αριθµό δειγµάτων 

10.000, λαµβάνουµε και πάλι παρατηρούµενα επίπεδα κατά πολύ µεγαλύτερα του 5% 

(βλ. παράρτηµα Γ). Από την άλλη µεριά, τόσο βάσει της ασυµπτωτικής µεθόδου 

(0,000) όσο και µε τη µέθοδο της προσοµοίωσης Monte Carlo καταλήγουµε στην 

απόρριψη της µηδενικής υπόθεσης και κατά συνέπεια οδηγούµαστε στο συµπέρασµα 

ότι ο κλάδος δραστηριοποίησης της εκάστοτε εταιρείας προσδιορίζει σε σηµαντικό 

βαθµό το ύψος του δείκτη ξένα προς ίδια κεφάλαια. 
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Πίνακας 6.7  Μέσοι όροι µόχλευσης και επίπεδα σηµαντικότητας µε τη µέθοδο των Kruskal - Wallis 

ανά κλάδο δραστηριοποίησης 

 

Είδος µόχλευσης 
Μέσοι όροι Επίπεδο 

σηµαντικ. Συνολικά Βιοµηχανία Εµπόριο Υπηρεσίες Τουριστικές 

Μόχλευση L1 0,316 0,277 0,194 0,436 0,531 0,158 

Μόχλευση L2 0,803 0,738 0,992 0,783 0,686 0,057 

Μόχλευση L3 1,735 1,356 2,867 1,599 0,949 0,000 † 
 

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 

 

Κατηγορία δραστηριότητας 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το διαχωρισµό του δείγµατος ανά κατηγορία 

δραστηριότητας, όπως αυτές ορίζονται βάσει της κωδικοποίησης NACE της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των προτύπων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

(εξαιρουµένων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τραπεζών, 

των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των ασφαλειών): 

 

Πίνακας 6.8  Κατάταξη εταιρειών ανά κατηγορία δραστηριότητας 

 

Κατηγορία δραστηριότητας Συχνότητα 
Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία συχνότητα 

Πετρέλαιο & αέριο 3 1,2 1,2 

Χηµικά 10 3,9 5,0 

Πρώτες ύλες 17 6,6 11,6 

Κατασκευές & υλικά κατασκευών 33 12,7 24,3 

Τηλεπικοινωνίες 3 1,2 25,5 

Τρόφιµα & ποτά 31 12,0 37,5 

Βιοµηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες 28 10,8 48,3 

Υγεία 8 3,1 51,4 

Εµπόριο 15 5,8 57,1 

Προσωπικά & οικιακά αγαθά 47 18,1 75,3 

Μέσα ενηµέρωσης 14 5,4 80,7 

Ταξίδια & αναψυχή 17 6,6 87,3 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5 1,9 89,2 

Τεχνολογία 28 10,8 100,0 

Σύνολο 259 100,0  

 

Τα παρατηρούµενα επίπεδα στατιστικής σηµαντικότητας (0,000, 0,036 και 0,010) 

στον πίνακα 6.9 είναι κατά πολύ µικρότερα του 5%, µε αποτέλεσµα η µηδενική 

υπόθεση να απορρίπτεται συνολικά υπέρ της εναλλακτικής. Το τελευταίο 
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πιστοποιείται τόσο από την ασυµπτωτική µέθοδο όσο και από τη µέθοδο 

προσοµοίωσης Monte Carlo, µε το ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας και ακόµη µε αριθµό 

δείγµατος 10.000. Συνεπώς, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η κατηγορία 

δραστηριότητας των εισηγµένων εταιρειών αποτελεί βασικό προσδιοριστικό 

παράγοντα για τη διαµόρφωση των τριών δεικτών µόχλευσης.  

 

Πίνακας 6.9  Μέσοι όροι µόχλευσης και επίπεδα σηµαντικότητας µε τη µέθοδο των Kruskal - Wallis 

ανά κατηγορία δραστηριότητας 

 

Κατηγορία δραστηριότητας 
Είδος µόχλευσης 

Μόχλευση L1 Μόχλευση L2 Μόχλευση L3 

Μ
έσ

ο
ι 

ό
ρ
ο

ι 

Σύνολο 0,316 0,803 1,735 

Πετρέλαιο & αέριο 0,343 1,430 2,367 

Χηµικά 0,284 0,909 1,472 

Πρώτες ύλες 0,426 0,831 1,228 

Κατασκευές & υλικά κατασκευών 0,203 0,476 0,943 

Τηλεπικοινωνίες 0,556 0,703 1,287 

Τρόφιµα & ποτά 0,293 0,748 1,212 

Βιοµηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες 0,184 0,440 0,891 

Υγεία 0,214 0,651 1,112 

Εµπόριο 0,203 0,978 5,435 

Προσωπικά & οικιακά αγαθά 0,300 0,928 1,854 

Μέσα ενηµέρωσης 0,182 0,722 1,689 

Ταξίδια & αναψυχή 1,111 1,569 3,004 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 0,869 1,001 1,494 

Τεχνολογία 0,121 0,785 1,765 

Επίπεδο σηµαντικότητας 0,000 † 0,036 † 0,010 † 
 

† Στατιστική σηµαντικότητα στο επίπεδο του 5% 

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Στην παρούσα έρευνα το σύνολο των εξεταζόµενων εισηγµένων εταιρειών 

διαχωρίζεται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ελληνικής ιδιοκτησίας, οι οποίες 

αποτελούν την πλειοψηφία, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ξένης ιδιοκτησίας 

(λ.χ. πολυεθνικές εταιρείες µε θυγατρικές στην Ελλάδα) και τέλος, σε νοµικά 

πρόσωπα δηµόσιου δικαίου ή ιδιωτικού στις οποίες το ελληνικό κράτος διαχειρίζεται 

ένα µερίδιο µετοχών λόγω της ιδιαιτερότητας της κατηγορίας δραστηριότητας των εν 

λόγω εταιρειών (λ.χ. εταιρείες - υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).     
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Πίνακας 6.10  Κατάταξη εταιρειών βάσει ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς Συχνότητα 
Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία συχνότητα 

ΝΠΙ∆ ελληνικής ιδιοκτησίας 239 92,3 92,3 

ΝΠ∆∆ 10 3,9 96,1 

ΝΠΙ∆ ξένης ιδιοκτησίας 10 3,9 100,0 

Σύνολο 259 100,0  

 

Αξιοσηµείωτη παρατήρηση αποτελεί ότι τα ΝΠΙ∆ ξένης ιδιοκτησίας διατηρούν µε 

διαφορά χαµηλότερους βαθµούς µόχλευσης, κάτι που δύναται να υποδηλώνει πιθανή 

εισροή κεφαλαίου από την αλλοδαπή (τραπεζικά ιδρύµατα εξωτερικού) ή από τη 

µητρική εταιρεία. Εντούτοις τα υψηλά επίπεδα σηµαντικότητας, τα οποία ξεπερνούν 

κατά πολύ το 5% αποδεικνύουν ότι το καθεστώς ιδιοκτησίας δεν αποτελεί σε καµία 

περίπτωση σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της εταιρικής µόχλευσης. 

 

Πίνακας 6.11  Μέσοι όροι µόχλευσης και επίπεδα σηµαντικότητας µε τη µέθοδο των Kruskal - Wallis 

βάσει ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

 

Είδος µόχλευσης 

Μέσοι όροι 
Επίπεδο 

σηµαντικ. Συνολικά 
ΝΠΙ∆ ελληνικής 

ιδιοκτησίας 
ΝΠ∆∆ 

ΝΠΙ∆ ξένης 

ιδιοκτησίας 

Μόχλευση L1 0,316 0,303 0,658 0,282 0,538 

Μόχλευση L2 0,803 0,816 0,810 0,479 0,529 

Μόχλευση L3 1,735 1,770 1,529 1,110 0,553 

 

Χρηµατιστηριακή κατηγορία 

Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε πέντε επιµέρους κατηγορίες, όπως αυτές 

ορίζονται από το Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ), παρουσιάζονται στον πιο κάτω 

πίνακα: 

 

Πίνακας 6.12  Κατάταξη εταιρειών βάσει χρηµατιστηριακής κατηγορίας 

 

Χρηµατιστηριακή κατηγορία Συχνότητα 
Ποσοστιαία 

συχνότητα 

Αθροιστική 

ποσοστιαία συχνότητα 

Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης 66 25,5 25,5 

Κατηγορία µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης 
144 55,6 81,1 

Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών 

χαρακτηριστικών 
23 8,9 90,0 

Κατηγορία επιτήρησης 17 6,6 96,5 

Σε αναστολή 9 3,5 100,0 

Σύνολο 259 100,0  
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Τα υψηλά επίπεδα σηµαντικότητας στον πίνακα 6.13, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ 

το 5% αποδεικνύουν µέσω της ασυµπτωτικής µεθόδου και της µεθόδου 

προσοµοίωσης Monte Carlo, ότι η χρηµατιστηριακή κατηγορία των εταιρειών του 

δείγµατος δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση σηµαντικό προσδιοριστικό παράγοντα 

της εταιρικής µόχλευσης. Με άλλα λόγια, η χρηµατιστηριακή κατηγοριοποίηση των 

εταιρειών φέρεται να µη λειτουργεί ως παράγοντας που επηρεάζει την ψυχολογία της 

αγοράς έναντι µίας νέας έκδοσης οµολογιακού δανείου ή µετοχικού κεφαλαίου. 

Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ταξινόµηση των εξεταζόµενων εταιρειών σε 

συγκεκριµένες χρηµατιστηριακές κατηγορίες αποτελεί απεικόνιση µιας 

συγκεκριµένης χρονικής στιγµής και µπορεί να διαφοροποιηθεί ανά πάσα στιγµή, η 

εξέταση για το βαθµό που επηρεάζει τη διαµόρφωση της εταιρικής µόχλευσης 

πραγµατοποιήθηκε µόνο για το τελευταίο έτος της εξεταζόµενης περιόδου. 

 

Πίνακας 6.13  Μέσοι όροι µόχλευσης και επίπεδα σηµαντικότητας µε τη µέθοδο των Kruskal - Wallis 

βάσει χρηµατιστηριακής κατηγορίας 

 

Χρηµατιστηριακή κατηγορία 
Είδος µόχλευσης 

Μόχλευση L1 Μόχλευση L2 Μόχλευση L3 

Μ
έσ

ο
ι 

ό
ρ
ο

ι 

Σύνολο 0,431 1,294 2,207 

Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης 0,516 0,744 1,248 

Κατηγορία µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης 
0,364 0,872 1,605 

Κατηγορία ειδικών 

χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών 
0,543 0,944 1,583 

Κατηγορία επιτήρησης 0,598 7,795 11,890 

Σε αναστολή 0,360 0,691 2,175 

Επίπεδο σηµαντικότητας 0,853 0,473 0,131 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του τρόπου 

προσδιορισµού της βέλτιστης κεφαλαιακής δοµής. Το πρόβληµα της βελτιστοποίησης 

της εταιρικής κεφαλαιακής διάρθρωσης συγκαταλέγεται στα κεντρικά προβλήµατα 

της εταιρικής χρηµατοδότησης και έχει σηµαντικές εφαρµογές στην πρακτική λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών κινήσεων. Η επιλογή 

ανάµεσα στις διαθέσιµες πηγές κεφαλαίου προσδιορίζουν τη βέλτιστη κεφαλαιακή 

διάρθρωση, που ορίζεται ως ο συνδυασµός εκείνος των ξένων και ιδίων κεφαλαίων 

που ελαχιστοποιεί το κόστος κεφαλαίου και µεγιστοποιεί την αξία της επιχείρησης.  

Προηγούµενες µελέτες που αναφέρονται σε οικονοµίες άλλων χωρών, απέδειξαν ότι 

οι επιχειρήσεις ιεραρχούν τον τρόπο άντλησης πηγών κεφαλαίου για τη µακροχρόνια 

χρηµατοδότηση επενδυτικών κινήσεων. Συνεπώς, οι µελέτες αυτές απέδειξαν την 

κυριαρχία της χρηµατοδοτικής θεωρίας της ιεράρχησης έναντι της θεωρίας της 

αντιστάθµισης, η οποία ορίζει ως βέλτιστο σηµείο κεφαλαιακής διάρθρωσης όταν το 

οριακό όφελος του επιπλέον δανεισµού ισούται µε το οριακό κόστος από τον 

αυξηµένο κίνδυνο πτώχευσης. Από την άλλη µεριά, σε έναν αριθµό µελετών 

παρατηρείται ότι οι δύο κυρίαρχες θεωρίες χρηµατοδότησης κατά κάποιο τρόπο 

συνυπάρχουν, κάτι που ισχυρίστηκε άλλωστε και ο Myers. 

Σε ανάλογα συµπεράσµατα κατέληξε και η παρούσα διατριβή για την ελληνική 

οικονοµία, µέσα από την οικονοµετρική επεξεργασία τόσο των αποκρίσεων στα 

αποσταλµένα ερωτηµατολόγια όσο και των οικονοµικών καταστάσεων των 

εξεταζόµενων εταιρειών. Ειδικότερα, συµπεριλήφθηκε το σύνολο των ελληνικών 
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εισηγµένων εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εξαιρουµένων των τραπεζικών, 

χρηµατοοικονοµικών και ασφαλιστικών οργανισµών. Το γεγονός ότι στο δείγµα 

περιλαµβάνονται αποκλειστικά εισηγµένες εταιρείες αποσκοπεί στην εισαγωγή της 

δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε 

µετρητά (λ.χ. µε δηµόσια εγγραφή), ωστόσο είναι πιθανό να οδηγεί στην ύπαρξη 

συστηµατικών λαθών δείγµατος. Τα αποτελέσµατα από την επεξεργασία των 

ερωτηµατολογίων έδειξαν την κυριαρχία της θεωρίας της ιεράρχησης µε ποσοστό της 

τάξης του 38,7% έναντι του µόλις 12% της θεωρίας της αντιστάθµισης, 

επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την επιλογή πρώτα εσωτερικής και έπειτα εξωτερικής 

χρηµατοδότης. Επιπλέον, τα διευθυντικά στελέχη που επέλεξαν τη θεωρία της 

ιεράρχησης, συµφώνησαν στην ύπαρξη ασύµµετρης πληροφόρησης στην αγορά, 

επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι µία δηµόσια εγγραφή συνοδεύεται µε υποτίµηση της 

µετοχικής αξίας, καθώς αποτελεί κακή είδηση για το επενδυτικό κοινό. 

Σε γενικές γραµµές, η οικονοµετρική επεξεργασία των οικονοµικών στοιχείων των 

εισηγµένων εταιρειών παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές και θετικές συσχετίσεις 

ανάµεσα στη µόχλευση και στον εταιρικό κύκλο εργασιών, στη βαθµολόγηση, στο 

ρυθµό ανάπτυξης, στις αποσβέσεις, στη µεταβλητότητα των κερδών και στο βαθµό 

παγιοποίησης. Αντίστοιχα, αρνητική εµφανίστηκε η σχέση µε την κερδοφορία και 

την ηλικία της εταιρείας, ενώ δε βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε τον 

αριθµό των εργαζοµένων, ως δείγµα του εταιρικού µεγέθους. Η αρνητική σχέση µε 

την κερδοφορία επιβεβαίωσε για ακόµη µία φορά την ισχύ της χρηµατοδοτικής 

θεωρίας της ιεράρχησης, ενώ µεγάλες εταιρείες µε σηµαντικό ύψος παγίων στην 

ιδιοκτησία τους εµφανίζουν αυξηµένους δείκτες χρέους. ∆ιαβάθµιση που υποδηλώνει 

χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο συνοδεύεται από υψηλή µόχλευση, ενώ η αυξηµένη 

µεταβλητότητα κερδών και οι ταχείς ρυθµοί ανάπτυξης δεν προβληµατίζουν τους 

πιστωτές στην ελληνική οικονοµία από τη σκοπιά της πιστοληπτικής ικανότητας.  

Παρόλο που το µακροχρόνιο χρέος είναι πιο αντιπροσωπευτικό στην πολιτική 

καθορισµού της κεφαλαιακής διάρθρωσης, δεν καταλήγουµε σε κάποιο συµπέρασµα 

αναφορικά µε το βαθµό που οι επεξηγηµατικές µεταβλητές ερµηνεύουν τις εκάστοτε 

χρησιµοποιούµενες εξαρτηµένες µεταβλητές µόχλευσης. Ωστόσο, ο εκάστοτε τρόπος 

υπολογισµού της µόχλευσης φαίνεται να διαφοροποιεί τις συσχετίσεις µε τις εννέα 

ανεξάρτητες µεταβλητές του µοντέλου. Επιπρόσθετα, βασικό ρόλο στη διαµόρφωση 

του βαθµού εταιρικής µόχλευσης διαδραµατίζει η κατηγοριοποίηση των 

εξεταζόµενων εταιρειών ανά κλάδο δραστηριοποίησης και ανά κατηγορία 
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δραστηριότητας. Σε αντίθεση µε προϋπάρχουσες µελέτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και η χρηµατιστηριακή κατηγοριοποίηση δεν αποτελούν σε κανένα βαθµό 

προσδιοριστικούς παράγοντες για τη διαµόρφωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης. 

Συµπερασµατικά, δεν καταλήγουµε σε συγκεκριµένους κανόνες που µπορούν να 

ακολουθήσουν τα διευθυντικά στελέχη για να προσδιορίσουν τη βέλτιστη 

κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Η όποια εκτίµηση εξάλλου, µπορεί να διαφέρει 

από επιχείρηση σε επιχείρηση, καθώς το επενδυτικό κοινό αντιµετωπίζει διαφορετικά 

την κάθε επιχείρηση, ανάλογα πάντα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της και τον 

κλάδο δραστηριοποίησης που ανήκει. Συνεπώς, δεν είναι εύκολο να µετρηθεί η 

αντίδραση των επενδυτών, και τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να κρίνουν και να 

διαισθάνονται τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να αντιδράσει η αγορά. 

∆εδοµένου ότι στην παρούσα διατριβή χρησιµοποιήθηκαν λογιστικά δεδοµένα, θα 

ήταν χρήσιµο σε περαιτέρω ερευνητικό στάδιο να επιχειρηθεί η επιβεβαίωση των 

παραπάνω συµπερασµάτων µε τη χρησιµοποίηση αγοραίων αξιών. Τέλος, στα 

πλαίσια αυτά, θα ήταν ενδιαφέρουσα η επέκταση σε εξωγενείς παράγοντες που 

επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση όπως ο φορολογικός κώδικας, η νοµοθεσία 

περί πτώχευσης, η πολιτική της κυβέρνησης για επενδύσεις και η γενικότερη 

κατάσταση της αγοράς χρήµατος και κεφαλαίου (Rajan και Zingales, 1995). Η 

κεφαλαιακή διάρθρωση διαφοροποιείται µε βάση την κουλτούρα, ενώ ποιοτικά 

στοιχεία όπως η ηλικία του διαχειριστή και οι προσωπικοί - εταιρικοί στόχοι 

ανατρέπουν συχνά τα δεδοµένα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  

       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

   

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.  

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. 

 

1. Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση µέσω άντλησης νέων κεφαλαίων, η εταιρεία σας: 
 

�  Α. Ακολουθεί µία ιεραρχία στην επιλογή του τρόπου χρηµατοδότησης, κατά την οποία αρχικά 

επιλέγονται οι πιο προνοµιακοί τρόποι  

�  Β. ∆ιατηρεί ένα συγκεκριµένο βαθµό µόχλευσης χρησιµοποιώντας σταθερές αναλογίες διαφόρων 

ειδών χρηµατοδότησης 

�  Γ. ∆εν ακολουθεί µία συγκεκριµένη τεχνική αλλά επιλέγεται ο εκάστοτε τρόπος χρηµατοδότησης 

βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών της χρηµατοδοτούµενης επενδυτικής κίνησης 

 

1α. Εφόσον επιλέξατε την πρώτη επιλογή στην αρχική ερώτηση, κατατάξτε τις παρακάτω 

επιλογές χρηµατοδότησης µίας νέας επενδυτικής κίνησης (1 = πρώτη επιλογή, 6 = τελευταία 

επιλογή): 
 

___   Α.  Εσωτερική χρηµατοδότηση µέσω αδιανέµητων κερδών 

___ Β. Κλασσικός τραπεζικός δανεισµός 

___ Γ.  Μετατρέψιµες οµολογίες 

___ ∆.  Έκδοση νέων µετοχών για τους υφιστάµενους µετόχους 

___ Ε.  ∆ηµόσια εγγραφή 

___ ΣΤ. Έκδοση νέου µετοχικού κεφαλαίου για συγκεκριµένους χορηγούς κεφαλαίων 

 

1β. Εφόσον επιλέξατε τη δεύτερη επιλογή στην αρχική ερώτηση, επισηµάνετε πόσο κοντά στο 

στόχο µόχλευσης βρίσκεται αυτή τη στιγµή η εταιρεία σας: 
 

�  Α.  Έχει ξεπεραστεί ο στόχος 

� Β.  Η εταιρική µόχλευση βρίσκεται κοντά στο στόχο 

�  Γ.  Η εταιρική µόχλευση βρίσκεται κάτω του στόχου 

 



144 

 

2.  Αξιολογήστε τη σηµασία των πιο κάτω παραγόντων στην επιλογή χρηµατοδότησης µίας νέας 

επενδυτικής κίνησης (βαθµολογική κλίµακα από το 1 έως το 5, όπου 1 = ασήµαντος, 5 = 

σηµαντικός): 
 

___ Α.  Φορολογικές ανταµοιβές 

___ Β.  Αναµενόµενες ταµειακές ροές από τη χρηµατοδοτούµενη επένδυση 

___ Γ.  Κίνδυνος του αναλαµβανόµενου επενδυτικού σχεδίου 

___ ∆.  Αποφυγή υποτίµησης της µετοχικής αξίας 

___ Ε.  ∆ιατήρηση της κυριαρχίας στην ψηφοφορία των µετόχων 

___  ΣΤ.  Αναµενόµενος πληθωρισµός και γενικότερα θέµατα οικονοµικής πολιτικής 

___ Ζ. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρείας στον κλάδο (παγιοποίηση, προοπτική, µέγεθος κ.α.) 

 

3.  ∆ηλώστε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία κρίνετε ότι η τρέχουσα εκάστοτε αξία των 

εταιρικών µετοχών ανταποκρίνεται στην πραγµατική τους τιµή: 
  

�  Α.  Περισσότερο από το 80% του χρόνου 

� Β.  Ανάµεσα στο 50% και 80% του χρόνου 

�  Γ.  Λιγότερο από το 50% του χρόνου 

 

4.  Αξιολογήστε τη σχετική σηµασία των παρακάτω αξιών ως προς τη διακυβέρνηση της 

εταιρείας σας (βαθµολογική κλίµακα από το 1 έως το 5, όπου 1 = ασήµαντη, 5 = σηµαντική): 
 

___ Α.  ∆ιατήρηση χρηµατοδοτικής ευελιξίας 

___ Β.  ∆ιασφάλιση της µακροχρόνιας λειτουργίας της εταιρείας (αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας) 

___ Γ.  Μελέτη των χρηµατοδοτικών επιλογών του ανταγωνισµού 

___ ∆.  Αντίδραση αγοράς στην επιλογή συγκεκριµένης µορφής χρηµατοδότησης 

___ Ε.  Μεγιστοποίηση της τιµής της εταιρικής µετοχής 

___  ΣΤ.  ∆ιατήρηση σταθερής (αν όχι αυξανόµενης) µερισµατικής πολιτικής 

___ Ζ.  Μεγιστοποίηση της εταιρικής κερδοφορίας 

___ Η.  ∆ιατήρηση της κυριαρχίας στην ψηφοφορία των µετόχων 

___ Θ.  Επιλογή τρόπου χρηµατοδότησης που χρησιµοποιήθηκε επιτυχώς στο παρελθόν 

 

5. ∆ηλώστε τον υφιστάµενο βαθµό µόχλευσης της εταιρείας σας, τον αριθµό των τραπεζικών 

σας συνεργασιών και τη συχνότητα επαναξιολόγησής τους σε θέµατα τιµολογίων και γενικότερα 

κόστους δανεισµού: 
 

Υφιστάµενος βαθµός εταιρικής µόχλευσης (ξένα προς ίδια κεφάλαια) ___ 

Αριθµός τραπεζικών συνεργασιών  ___ 

�  Α.  Αρκετά συχνά  

� Β.  Τακτικά 

�  Γ.  Σπάνια 

�  ∆.  Ποτέ 
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ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ, ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙ∆ΙΟ    ���� 

 

� ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……………………………………………………………………….……..…..… 

    (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) 

� ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ………………………………………………….. 

    (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ) 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΣ ΣΤΟ 

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, 540 06, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 38,7 38,7 38,7 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 12,0 12,0 50,7 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 37 49,3 49,3 100,0 

  Total 75 100,0 100,0   

 

 

Ιεράρχηση επιλογών χρηµατοδότησης (κατά τη θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  

Εσωτερική 

χρηµατοδότηση 

Κλασσικός 

τραπεζικός 

δανεισµός 

Μετατρέψιµες 

οµολογίες 

Έκδοση νέων µετοχών 

για υφιστάµενους 

µετόχους 

∆ηµόσια 

εγγραφή 

Έκδοση νέων 

µετοχών για 

χορηγούς κεφαλαίων 

N Valid 29 29 29 29 29 29 

  Missing 46 46 46 46 46 46 

Mean 1,69 2,55 3,59 3,62 4,72 4,83 

Std. Error of Mean ,294 ,246 ,265 ,188 ,262 ,193 

Median 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 

Mode 1 2 3 4 5 6 

Std. Deviation 1,583 1,325 1,427 1,015 1,412 1,037 

Variance 2,507 1,756 2,037 1,030 1,993 1,076 

Range 5 5 5 5 5 3 

Minimum 1 1 1 1 1 3 

Maximum 6 6 6 6 6 6 

Sum 49 74 104 105 137 140 

Percentiles 25 1,00 2,00 2,50 3,00 4,00 4,00 

  50 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 5,00 

  75 1,00 3,00 5,00 4,00 6,00 6,00 

 

 

Εσωτερική χρηµατοδότηση 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πρώτη επιλογή 23 30,7 79,3 79,3 

  ∆εύτερη επιλογή 1 1,3 3,4 82,8 

  Τρίτη επιλογή 2 2,7 6,9 89,7 

  Έκτη επιλογή 3 4,0 10,3 100,0 

  Total 29 38,7 100,0   

Missing System 46 61,3     

Total 75 100,0     
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Κλασσικός τραπεζικός δανεισµός 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πρώτη επιλογή 3 4,0 10,3 10,3 

  ∆εύτερη επιλογή 18 24,0 62,1 72,4 

  Τρίτη επιλογή 2 2,7 6,9 79,3 

  Τέταρτη επιλογή 3 4,0 10,3 89,7 

  Πέµπτη επιλογή 1 1,3 3,4 93,1 

  Έκτη επιλογή 2 2,7 6,9 100,0 

  Total 29 38,7 100,0   

Missing System 46 61,3     

Total 75 100,0     

 

 

Μετατρέψιµες οµολογίες 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πρώτη επιλογή 1 1,3 3,4 3,4 

  ∆εύτερη επιλογή 6 8,0 20,7 24,1 

  Τρίτη επιλογή 10 13,3 34,5 58,6 

  Τέταρτη επιλογή 2 2,7 6,9 65,5 

  Πέµπτη επιλογή 7 9,3 24,1 89,7 

  Έκτη επιλογή 3 4,0 10,3 100,0 

  Total 29 38,7 100,0   

Missing System 46 61,3     

Total 75 100,0     

 

 

Έκδοση νέων µετοχών για υφιστάµενους µετόχους 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πρώτη επιλογή 1 1,3 3,4 3,4 

  ∆εύτερη επιλογή 2 2,7 6,9 10,3 

  Τρίτη επιλογή 9 12,0 31,0 41,4 

  Τέταρτη επιλογή 13 17,3 44,8 86,2 

  Πέµπτη επιλογή 3 4,0 10,3 96,6 

  Έκτη επιλογή 1 1,3 3,4 100,0 

  Total 29 38,7 100,0   

Missing System 46 61,3     

Total 75 100,0     
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∆ηµόσια εγγραφή 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πρώτη επιλογή 1 1,3 3,4 3,4 

  ∆εύτερη επιλογή 2 2,7 6,9 10,3 

  Τρίτη επιλογή 3 4,0 10,3 20,7 

  Τέταρτη επιλογή 2 2,7 6,9 27,6 

  Πέµπτη επιλογή 11 14,7 37,9 65,5 

  Έκτη επιλογή 10 13,3 34,5 100,0 

  Total 29 38,7 100,0   

Missing System 46 61,3     

Total 75 100,0     

 

 

Έκδοση νέων µετοχών για χορηγούς κεφαλαίων 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Τρίτη επιλογή 3 4,0 10,3 10,3 

  Τέταρτη επιλογή 9 12,0 31,0 41,4 

  Πέµπτη επιλογή 7 9,3 24,1 65,5 

  Έκτη επιλογή 10 13,3 34,5 100,0 

  Total 29 38,7 100,0   

Missing System 46 61,3     

Total 75 100,0     

 

 

Κοντινότητα σε στόχο µόχλευσης 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Άνω του στόχου 1 1,3 11,1 11,1 

  Κοντά στο στόχο 7 9,3 77,8 88,9 

  Κάτω του στόχου 1 1,3 11,1 100,0 

  Total 9 12,0 100,0   

Missing System 66 88,0     

Total 75 100,0     

  

 

Έλεγχος κανονικότητας µεταβλητών 

  

  

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Εσωτερική χρηµατοδότηση ,462 29 ,000 ,487 29 ,000 

Κλασσικός τραπεζικός δανεισµός ,386 29 ,000 ,737 29 ,000 

Μετατρέψιµες οµολογίες ,246 29 ,000 ,901 29 ,010 

Έκδοση νέων µετοχών για υφιστάµενους 

µετόχους 
,232 29 ,000 ,906 29 ,014 

∆ηµόσια εγγραφή ,302 29 ,000 ,811 29 ,000 

Έκδοση νέων µετοχών για χορηγούς κεφαλαίων ,216 29 ,001 ,851 29 ,001 

 

a  Lilliefors Significance Correction 
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Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Φορολογικές ανταµοιβές ,208 68 ,000 ,896 68 ,000 

Αναµενόµενες ταµειακές ροές ,407 68 ,000 ,591 68 ,000 

Κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου ,220 68 ,000 ,844 68 ,000 

Αποφυγή υποτίµησης µετοχικής αξίας ,164 68 ,000 ,910 68 ,000 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων ,207 68 ,000 ,844 68 ,000 

Μακροοικονοµική κατάσταση ,185 68 ,000 ,900 68 ,000 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας ,187 68 ,000 ,900 68 ,000 

 

a  Lilliefors Significance Correction 

   

 

                              Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Φορολογικές ανταµοιβές Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης ,234 27 ,001 ,897 27 ,011 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,338 7 ,015 ,769 7 ,020 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,234 34 ,000 ,892 34 ,003 

Αναµενόµενες ταµειακές 

ροές 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,417 27 ,000 ,523 27 ,000 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,435 7 ,000 ,600 7 ,000 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,388 34 ,000 ,619 34 ,000 

Κίνδυνος επενδυτικού 

σχεδίου 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,220 27 ,002 ,832 27 ,001 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,235 7 ,200(*) ,856 7 ,139 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,225 34 ,000 ,838 34 ,000 

Αποφυγή υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,252 27 ,000 ,884 27 ,006 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,345 7 ,012 ,775 7 ,023 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,195 34 ,002 ,906 34 ,007 

∆ιατήρηση κυριαρχίας 

µετόχων 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,183 27 ,021 ,876 27 ,004 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,308 7 ,044 ,750 7 ,013 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,261 34 ,000 ,821 34 ,000 

Μακροοικονοµική 

κατάσταση 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,185 27 ,018 ,915 27 ,030 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,264 7 ,149 ,887 7 ,262 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,185 34 ,005 ,882 34 ,002 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

εταιρείας 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,217 27 ,002 ,906 27 ,019 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,160 7 ,200(*) ,935 7 ,591 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,174 34 ,010 ,898 34 ,004 

 

*  This is a lower bound of the true significance. 

 a  Lilliefors Significance Correction 
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Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρηµατοδοτική ευελιξία ,251 69 ,000 ,840 69 ,000 

Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας ,453 69 ,000 ,545 69 ,000 

Χρηµατοδοτικές επιλογές ανταγωνισµού ,181 69 ,000 ,911 69 ,000 

Αντίδραση αγοράς ,242 69 ,000 ,886 69 ,000 

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής ,179 69 ,000 ,902 69 ,000 

∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής πολιτικής ,285 69 ,000 ,870 69 ,000 

Μεγιστοποίηση εταιρικής κερδοφορίας ,339 69 ,000 ,664 69 ,000 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων ,176 69 ,000 ,899 69 ,000 

Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης του 

παρελθόντος 
,236 69 ,000 ,902 69 ,000 

 

a  Lilliefors Significance Correction 

  

 

                                                           Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Χρηµατοδοτική ευελιξία Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης ,268 28 ,000 ,840 28 ,001 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,263 7 ,155 ,864 7 ,163 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,253 34 ,000 ,813 34 ,000 

Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης ,477 28 ,000 ,471 28 ,000 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,421 7 ,000 ,646 7 ,001 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,433 34 ,000 ,586 34 ,000 

Χρηµατοδοτικές επιλογές 

ανταγωνισµού 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,250 28 ,000 ,888 28 ,006 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,203 7 ,200(*) ,877 7 ,215 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,202 34 ,001 ,915 34 ,012 

Αντίδραση αγοράς Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης ,203 28 ,004 ,873 28 ,003 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,173 7 ,200(*) ,922 7 ,482 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,285 34 ,000 ,862 34 ,001 

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης ,194 28 ,009 ,878 28 ,004 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,271 7 ,129 ,839 7 ,098 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,200 34 ,001 ,908 34 ,007 

∆ιατήρηση σταθερής 

µερισµατικής πολιτικής 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,263 28 ,000 ,891 28 ,007 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,275 7 ,117 ,800 7 ,041 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,295 34 ,000 ,865 34 ,001 

Μεγιστοποίηση εταιρικής 

κερδοφορίας 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,423 28 ,000 ,516 28 ,000 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,296 7 ,063 ,840 7 ,099 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,326 34 ,000 ,711 34 ,000 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης ,250 28 ,000 ,894 28 ,008 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,285 7 ,089 ,813 7 ,055 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,157 34 ,032 ,895 34 ,003 

Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης 

του παρελθόντος 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
,273 28 ,000 ,890 28 ,007 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,304 7 ,049 ,819 7 ,062 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,224 34 ,000 ,907 34 ,007 
 

*  This is a lower bound of the true significance. 

 a  Lilliefors Significance Correction 
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Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Συχνότητα επαναξιολόγησης τραπεζικών συνεργασιών ,399 54 ,000 ,665 54 ,000 

Αριθµός τραπεζικών συνεργασιών ,161 54 ,001 ,869 54 ,000 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια ,295 54 ,000 ,450 54 ,000 

 

a  Lilliefors Significance Correction 
 

 

                                                   Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

Χρηµατοδοτική θεωρία της 

ιεράρχησης 
,392 18 ,000 ,624 18 ,000 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,407 6 ,002 ,640 6 ,001 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,454 30 ,000 ,586 30 ,000 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Χρηµατοδοτική θεωρία της 

ιεράρχησης 
,239 18 ,008 ,849 18 ,008 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,172 6 ,200(*) ,912 6 ,452 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,176 30 ,018 ,850 30 ,001 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια Χρηµατοδοτική θεωρία της 

ιεράρχησης 
,386 18 ,000 ,531 18 ,000 

  Θεωρία της αντιστάθµισης ,176 6 ,200(*) ,934 6 ,611 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης ,238 30 ,000 ,835 30 ,000 

 

*  This is a lower bound of the true significance. 

 a  Lilliefors Significance Correction 
 

 

Αξιολόγηση παραγόντων στην επιλογή χρηµατοδότησης (συνολικά) 
 

  

Φορολογικές 

ανταµοιβές 

Αναµενόµενες 

ταµειακές ροές 

Κίνδυνος 

επενδυτικού 

σχεδίου 

Αποφυγή 

υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Μακροοικο

νοµική 

κατάσταση 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστι

κά εταιρείας 

N Valid 75 75 75 72 71 70 72 

  Missing 0 0 0 3 4 5 3 

Mean 3,27 4,44 3,77 3,13 2,52 2,51 3,39 

Std. Error of Mean ,124 ,119 ,138 ,147 ,171 ,130 ,147 

Median 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,50 

Mode 3 5 5 3 1 3 4 

Std. Deviation 1,070 1,030 1,192 1,244 1,443 1,087 1,251 

Variance 1,144 1,061 1,421 1,548 2,082 1,181 1,565 

Skewness -,422 -2,046 -,628 -,153 ,485 ,172 -,384 

Std. Error of 

Skewness 
,277 ,277 ,277 ,283 ,285 ,287 ,283 

Kurtosis -,202 3,681 -,636 -,886 -1,051 -,738 -,777 

Std. Error of 

Kurtosis 
,548 ,548 ,548 ,559 ,563 ,566 ,559 

Range 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 245 333 283 225 179 176 244 

Percentiles 25 3,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

  50 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,50 

  75 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 4,00 
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Φορολογικές ανταµοιβές (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 6 8,0 8,0 8,0 

  Σχεδόν ασήµαντος 9 12,0 12,0 20,0 

  Αδιάφορος 27 36,0 36,0 56,0 

  Σχεδόν σηµαντικός 25 33,3 33,3 89,3 

  Σηµαντικός 8 10,7 10,7 100,0 

  Total 75 100,0 100,0   

 

 

Αναµενόµενες ταµειακές ροές (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 3 4,0 4,0 4,0 

  Σχεδόν ασήµαντος 2 2,7 2,7 6,7 

  Αδιάφορος 6 8,0 8,0 14,7 

  Σχεδόν σηµαντικός 12 16,0 16,0 30,7 

  Σηµαντικός 52 69,3 69,3 100,0 

  Total 75 100,0 100,0   

 

 

Κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου (συνολικά)  

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 3 4,0 4,0 4,0 

  Σχεδόν ασήµαντος 10 13,3 13,3 17,3 

  Αδιάφορος 15 20,0 20,0 37,3 

  Σχεδόν σηµαντικός 20 26,7 26,7 64,0 

  Σηµαντικός 27 36,0 36,0 100,0 

  Total 75 100,0 100,0   

 

 

Αποφυγή υποτίµησης µετοχικής αξίας (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 9 12,0 12,5 12,5 

  Σχεδόν ασήµαντος 13 17,3 18,1 30,6 

  Αδιάφορος 21 28,0 29,2 59,7 

  Σχεδόν σηµαντικός 18 24,0 25,0 84,7 

  Σηµαντικός 11 14,7 15,3 100,0 

  Total 72 96,0 100,0   

Missing System 3 4,0     

Total 75 100,0     
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∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 25 33,3 35,2 35,2 

  Σχεδόν ασήµαντος 12 16,0 16,9 52,1 

  Αδιάφορος 17 22,7 23,9 76,1 

  Σχεδόν σηµαντικός 6 8,0 8,5 84,5 

  Σηµαντικός 11 14,7 15,5 100,0 

  Total 71 94,7 100,0   

Missing System 4 5,3     

Total 75 100,0     

  

 

Μακροοικονοµική κατάσταση (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 15 20,0 21,4 21,4 

  Σχεδόν ασήµαντος 19 25,3 27,1 48,6 

  Αδιάφορος 23 30,7 32,9 81,4 

  Σχεδόν σηµαντικός 11 14,7 15,7 97,1 

  Σηµαντικός 2 2,7 2,9 100,0 

  Total 70 93,3 100,0   

Missing System 5 6,7     

Total 75 100,0     

 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 7 9,3 9,7 9,7 

  Σχεδόν ασήµαντος 10 13,3 13,9 23,6 

  Αδιάφορος 19 25,3 26,4 50,0 

  Σχεδόν σηµαντικός 20 26,7 27,8 77,8 

  Σηµαντικός 16 21,3 22,2 100,0 

  Total 72 96,0 100,0   

Missing System 3 4,0     

Total 75 100,0     
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Αξιολόγηση παραγόντων στην επιλογή χρηµατοδότησης (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  

Φορολογικές 

ανταµοιβές 

Αναµενόµενες 

ταµειακές ροές 

Κίνδυνος 

επενδυτικού 

σχεδίου 

Αποφυγή 

υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Μακροοικον

οµική 

κατάσταση 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστ

ικά εταιρείας 

N Valid 29 29 29 28 28 27 28 

  Missing 0 0 0 1 1 2 1 

Mean 3,41 4,48 3,69 3,21 2,96 2,85 3,36 

Std. Error of Mean ,182 ,196 ,228 ,195 ,270 ,205 ,225 

Median 4,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,50 

Mode 4 5 5 3 3 3 4 

Std. Deviation ,983 1,056 1,228 1,031 1,427 1,064 1,193 

Variance ,966 1,116 1,507 1,063 2,036 1,131 1,423 

Skewness -,470 -2,295 -,473 -,245 ,067 -,098 -,339 

Std. Error of 

Skewness 
,434 ,434 ,434 ,441 ,441 ,448 ,441 

Kurtosis ,002 4,645 -,935 ,227 -1,140 -,636 -,697 

Std. Error of Kurtosis ,845 ,845 ,845 ,858 ,858 ,872 ,858 

Range 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 99 130 107 90 83 77 94 

Percentiles 25 3,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,25 

  50 4,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,50 

  75 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

 

 

Φορολογικές ανταµοιβές (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 1 3,4 3,4 3,4 

  Σχεδόν ασήµαντος 4 13,8 13,8 17,2 

  Αδιάφορος 9 31,0 31,0 48,3 

  Σχεδόν σηµαντικός 12 41,4 41,4 89,7 

  Σηµαντικός 3 10,3 10,3 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

Αναµενόµενες ταµειακές ροές (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 1 3,4 3,4 3,4 

  Σχεδόν ασήµαντος 2 6,9 6,9 10,3 

  Σχεδόν σηµαντικός 5 17,2 17,2 27,6 

  Σηµαντικός 21 72,4 72,4 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   
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Κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 1 3,4 3,4 3,4 

  Σχεδόν ασήµαντος 5 17,2 17,2 20,7 

  Αδιάφορος 6 20,7 20,7 41,4 

  Σχεδόν σηµαντικός 7 24,1 24,1 65,5 

  Σηµαντικός 10 34,5 34,5 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

Αποφυγή υποτίµησης µετοχικής αξίας (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 2 6,9 7,1 7,1 

  Σχεδόν ασήµαντος 3 10,3 10,7 17,9 

  Αδιάφορος 13 44,8 46,4 64,3 

  Σχεδόν σηµαντικός 7 24,1 25,0 89,3 

  Σηµαντικός 3 10,3 10,7 100,0 

  Total 28 96,6 100,0   

Missing System 1 3,4     

Total 29 100,0     

 

 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 6 20,7 21,4 21,4 

  Σχεδόν ασήµαντος 4 13,8 14,3 35,7 

  Αδιάφορος 9 31,0 32,1 67,9 

  Σχεδόν σηµαντικός 3 10,3 10,7 78,6 

  Σηµαντικός 6 20,7 21,4 100,0 

  Total 28 96,6 100,0   

Missing System 1 3,4     

Total 29 100,0     

 

 

Μακροοικονοµική κατάσταση (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 3 10,3 11,1 11,1 

  Σχεδόν ασήµαντος 7 24,1 25,9 37,0 

  Αδιάφορος 9 31,0 33,3 70,4 

  Σχεδόν σηµαντικός 7 24,1 25,9 96,3 

  Σηµαντικός 1 3,4 3,7 100,0 

  Total 27 93,1 100,0   

Missing System 2 6,9     

Total 29 100,0     
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 2 6,9 7,1 7,1 

  Σχεδόν ασήµαντος 5 17,2 17,9 25,0 

  Αδιάφορος 7 24,1 25,0 50,0 

  Σχεδόν σηµαντικός 9 31,0 32,1 82,1 

  Σηµαντικός 5 17,2 17,9 100,0 

  Total 28 96,6 100,0   

Missing System 1 3,4     

Total 29 100,0     

 

 

Αξιολόγηση παραγόντων στην επιλογή χρηµατοδότησης (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  

Φορολογικές 

ανταµοιβές 

Αναµενόµενες 

ταµειακές ροές 

Κίνδυνος 

επενδυτικού 

σχεδίου 

Αποφυγή 

υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Μακροοικον

οµική 

κατάσταση 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστ

ικά εταιρείας 

N Valid 9 9 9 8 8 7 9 

  Missing 0 0 0 1 1 2 0 

Mean 3,22 4,56 3,89 2,50 2,25 2,43 3,11 

Std. Error of Mean ,278 ,294 ,351 ,567 ,620 ,429 ,512 

Median 3,00 5,00 4,00 2,00 1,50 3,00 3,00 

Mode 4 5 4(a) 2 1 3 1(a) 

Std. Deviation ,833 ,882 1,054 1,604 1,753 1,134 1,537 

Variance ,694 ,778 1,111 2,571 3,071 1,286 2,361 

Skewness -,501 -1,620 -,552 1,109 1,194 -,235 -,235 

Std. Error of 

Skewness 
,717 ,717 ,717 ,752 ,752 ,794 ,717 

Kurtosis -1,275 ,735 -,546 -,311 -,388 -1,227 -1,306 

Std. Error of Kurtosis 1,400 1,400 1,400 1,481 1,481 1,587 1,400 

Range 2 2 3 4 4 3 4 

Minimum 2 3 2 1 1 1 1 

Maximum 4 5 5 5 5 4 5 

Sum 29 41 35 20 18 17 28 

Percentiles 25 2,50 4,00 3,00 1,25 1,00 1,00 1,50 

  50 3,00 5,00 4,00 2,00 1,50 3,00 3,00 

  75 4,00 5,00 5,00 4,25 4,25 3,00 4,50 

 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Φορολογικές ανταµοιβές (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σχεδόν ασήµαντος 2 22,2 22,2 22,2 

  Αδιάφορος 3 33,3 33,3 55,6 

  Σχεδόν σηµαντικός 4 44,4 44,4 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   
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Αναµενόµενες ταµειακές ροές (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αδιάφορος 2 22,2 22,2 22,2 

  Σηµαντικός 7 77,8 77,8 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   

 

 

Κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σχεδόν ασήµαντος 1 11,1 11,1 11,1 

  Αδιάφορος 2 22,2 22,2 33,3 

  Σχεδόν σηµαντικός 3 33,3 33,3 66,7 

  Σηµαντικός 3 33,3 33,3 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   

 

 

Αποφυγή υποτίµησης µετοχικής αξίας (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 2 22,2 25,0 25,0 

  Σχεδόν ασήµαντος 4 44,4 50,0 75,0 

  Σηµαντικός 2 22,2 25,0 100,0 

  Total 8 88,9 100,0   

Missing System 1 11,1     

Total 9 100,0     

 

 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 4 44,4 50,0 50,0 

  Σχεδόν ασήµαντος 2 22,2 25,0 75,0 

  Σηµαντικός 2 22,2 25,0 100,0 

  Total 8 88,9 100,0   

Missing System 1 11,1     

Total 9 100,0     

 

 

Μακροοικονοµική κατάσταση (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 2 22,2 28,6 28,6 

  Σχεδόν ασήµαντος 1 11,1 14,3 42,9 

  Αδιάφορος 3 33,3 42,9 85,7 

  Σχεδόν σηµαντικός 1 11,1 14,3 100,0 

  Total 7 77,8 100,0   

Missing System 2 22,2     

Total 9 100,0     
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Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 2 22,2 22,2 22,2 

  Σχεδόν ασήµαντος 1 11,1 11,1 33,3 

  Αδιάφορος 2 22,2 22,2 55,6 

  Σχεδόν σηµαντικός 2 22,2 22,2 77,8 

  Σηµαντικός 2 22,2 22,2 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   

 

 

Αξιολόγηση παραγόντων στην επιλογή χρηµατοδότησης (εναλλακτική θεωρία) 

 

  

Φορολογικές 

ανταµοιβές 

Αναµενόµενες 

ταµειακές ροές 

Κίνδυνος 

επενδυτικού 

σχεδίου 

Αποφυγή 

υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Μακροοικον

οµική 

κατάσταση 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστι

κά εταιρείας 

N Valid 37 37 37 36 35 36 35 

  Missing 0 0 0 1 2 1 2 

Mean 3,16 4,38 3,81 3,19 2,23 2,28 3,49 

Std. Error of Mean ,196 ,175 ,201 ,218 ,225 ,176 ,211 

Median 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

Mode 3 5 5 4 1 2(a) 3 

Std. Deviation 1,191 1,063 1,221 1,305 1,330 1,059 1,245 

Variance 1,417 1,131 1,491 1,704 1,770 1,121 1,551 

Skewness -,330 -2,008 -,779 -,300 ,746 ,473 -,450 

Std. Error of 

Skewness 
,388 ,388 ,388 ,393 ,398 ,393 ,398 

Kurtosis -,388 3,888 -,331 -,979 -,555 -,277 -,622 

Std. Error of Kurtosis ,759 ,759 ,759 ,768 ,778 ,768 ,778 

Range 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 117 162 141 115 78 82 122 

Percentiles 25 3,00 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 

  50 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,00 

  75 4,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,00 5,00 

 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Φορολογικές ανταµοιβές (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 5 13,5 13,5 13,5 

  Σχεδόν ασήµαντος 3 8,1 8,1 21,6 

  Αδιάφορος 15 40,5 40,5 62,2 

  Σχεδόν σηµαντικός 9 24,3 24,3 86,5 

  Σηµαντικός 5 13,5 13,5 100,0 

  Total 37 100,0 100,0   
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Αναµενόµενες ταµειακές ροές (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 2 5,4 5,4 5,4 

  Αδιάφορος 4 10,8 10,8 16,2 

  Σχεδόν σηµαντικός 7 18,9 18,9 35,1 

  Σηµαντικός 24 64,9 64,9 100,0 

  Total 37 100,0 100,0   

 

 

Κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 2 5,4 5,4 5,4 

  Σχεδόν ασήµαντος 4 10,8 10,8 16,2 

  Αδιάφορος 7 18,9 18,9 35,1 

  Σχεδόν σηµαντικός 10 27,0 27,0 62,2 

  Σηµαντικός 14 37,8 37,8 100,0 

  Total 37 100,0 100,0   

 

 

Αποφυγή υποτίµησης µετοχικής αξίας (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 5 13,5 13,9 13,9 

  Σχεδόν ασήµαντος 6 16,2 16,7 30,6 

  Αδιάφορος 8 21,6 22,2 52,8 

  Σχεδόν σηµαντικός 11 29,7 30,6 83,3 

  Σηµαντικός 6 16,2 16,7 100,0 

  Total 36 97,3 100,0   

Missing System 1 2,7     

Total 37 100,0     

 

 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 15 40,5 42,9 42,9 

  Σχεδόν ασήµαντος 6 16,2 17,1 60,0 

  Αδιάφορος 8 21,6 22,9 82,9 

  Σχεδόν σηµαντικός 3 8,1 8,6 91,4 

  Σηµαντικός 3 8,1 8,6 100,0 

  Total 35 94,6 100,0   

Missing System 2 5,4     

Total 37 100,0     
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Μακροοικονοµική κατάσταση (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 10 27,0 27,8 27,8 

  Σχεδόν ασήµαντος 11 29,7 30,6 58,3 

  Αδιάφορος 11 29,7 30,6 88,9 

  Σχεδόν σηµαντικός 3 8,1 8,3 97,2 

  Σηµαντικός 1 2,7 2,8 100,0 

  Total 36 97,3 100,0   

Missing System 1 2,7     

Total 37 100,0     

 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντος 3 8,1 8,6 8,6 

  Σχεδόν ασήµαντος 4 10,8 11,4 20,0 

  Αδιάφορος 10 27,0 28,6 48,6 

  Σχεδόν σηµαντικός 9 24,3 25,7 74,3 

  Σηµαντικός 9 24,3 25,7 100,0 

  Total 35 94,6 100,0   

Missing System 2 5,4     

Total 37 100,0     

 

 

Ranks 

 

  Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης N Mean Rank 

Φορολογικές ανταµοιβές Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 40,79 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 36,56 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 37 36,16 

  Total 75   

Αναµενόµενες ταµειακές ροές Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 39,24 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 40,39 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 37 36,45 

  Total 75   

Κίνδυνος επενδυτικού σχεδίου Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 36,55 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 39,11 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 37 38,86 

  Total 75   

Αποφυγή υποτίµησης µετοχικής αξίας Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 28 37,70 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 8 26,00 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 36 37,90 

  Total 72   

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 28 42,38 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 8 30,88 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 35 32,07 

  Total 71   

Μακροοικονοµική κατάσταση Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 27 41,61 
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  Θεωρία της αντιστάθµισης 7 34,57 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 36 31,10 

  Total 70   

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εταιρείας Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 28 35,73 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 32,94 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 35 38,03 

  Total 72   

 

 

Test Statistics (b,c) 

 

  

Φορολογικές 

ανταµοιβές 

Αναµενόµενες 

ταµειακές ροές 

Κίνδυνος 

επενδυτικού 

σχεδίου 

Αποφυγή 

υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Μακροοικο

νοµική 

κατάσταση 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστ

ικά εταιρείας 

Chi-Square ,853 ,590 ,227 2,390 4,747 4,441 ,512 

df 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,653 ,745 ,893 ,303 ,093 ,109 ,774 

Monte Carlo Sig. ,660(a) ,751(a) ,897(a) ,307(a) ,090(a) ,109(a) ,774(a) 

95% 

Confidence 

Interval 

  

  

Lower 

Bound 
,651 ,743 ,891 ,298 ,084 ,103 ,766 

Upper 

Bound ,669 ,760 ,903 ,316 ,095 ,115 ,782 

 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

 

Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης και αντιστοιχία τρέχουσας και πραγµατικής µετοχικής τιµής 

(crosstabulation) 

 

  

  

  

  

Αντιστοιχία τρέχουσας και πραγµατικής µετ. τιµής 

Total 

 

Άνω του 80% 

του χρόνου 

 

Ανάµεσα  στο 

50-80% του 

χρόνου 

Λιγότερο του 

50% του 

χρόνου 

Θεωρία 

κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 

Χρηµατοδοτική 

θεωρία της 

ιεράρχησης 

Count 

3 7 18 28 

    % within Θεωρία κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 
10,7% 25,0% 64,3% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
37,5% 25,0% 47,4% 37,8% 

    % of Total 4,1% 9,5% 24,3% 37,8% 

  Θεωρία της 

αντιστάθµισης 

Count 
3 3 3 9 

    % within Θεωρία κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 
33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
37,5% 10,7% 7,9% 12,2% 

    % of Total 4,1% 4,1% 4,1% 12,2% 

  Εναλλακτική 

θεωρία 

χρηµατοδότησης 

Count 

2 18 17 37 

    % within Θεωρία κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 
5,4% 48,6% 45,9% 100,0% 
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    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
25,0% 64,3% 44,7% 50,0% 

    % of Total 2,7% 24,3% 23,0% 50,0% 

Total Count 8 28 38 74 

  % within Θεωρία κεφαλαιακής 

διάρθρωσης 
10,8% 37,8% 51,4% 100,0% 

  % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 10,8% 37,8% 51,4% 100,0% 

 

 

∆ηµόσια εγγραφή και αντιστοιχία τρέχουσας και πραγµατικής µετοχικής τιµής (crosstabulation) 

 

  

  

  

  

Αντιστοιχία τρέχουσας και πραγµατικής µετ. τιµής 

Total  

Άνω του 80% 

του χρόνου 

Ανάµεσα στο 

50-80% του 

χρόνου 

Λιγότερο του 

50% του 

χρόνου 

∆ηµόσια 

εγγραφή 

Πρώτη επιλογή Count 
0 0 1 1 

    % within ∆ηµόσια εγγραφή ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
,0% ,0% 5,6% 3,6% 

    % of Total ,0% ,0% 3,6% 3,6% 

  ∆εύτερη επιλογή Count 0 0 2 2 

    % within ∆ηµόσια εγγραφή ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
,0% ,0% 11,1% 7,1% 

    % of Total ,0% ,0% 7,1% 7,1% 

  Τρίτη επιλογή Count 0 1 2 3 

    % within ∆ηµόσια εγγραφή ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
,0% 14,3% 11,1% 10,7% 

    % of Total ,0% 3,6% 7,1% 10,7% 

  Τέταρτη επιλογή Count 0 0 1 1 

    % within ∆ηµόσια εγγραφή ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
,0% ,0% 5,6% 3,6% 

    % of Total ,0% ,0% 3,6% 3,6% 

  Πέµπτη επιλογή Count 2 2 7 11 

    % within ∆ηµόσια εγγραφή 18,2% 18,2% 63,6% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
66,7% 28,6% 38,9% 39,3% 

    % of Total 7,1% 7,1% 25,0% 39,3% 

  Έκτη επιλογή Count 1 4 5 10 

    % within ∆ηµόσια εγγραφή 10,0% 40,0% 50,0% 100,0% 

    % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
33,3% 57,1% 27,8% 35,7% 

    % of Total 3,6% 14,3% 17,9% 35,7% 

Total Count 3 7 18 28 

  % within ∆ηµόσια εγγραφή 10,7% 25,0% 64,3% 100,0% 

  % within Αντιστοιχία τρέχουσας 

και πραγµατικής µετοχικής τιµής 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % of Total 10,7% 25,0% 64,3% 100,0% 
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Αξιολόγηση αξιών ως προς την εταιρική διακυβέρνηση (συνολικά) 

 

  

Χρηµατοδ

οτική 

ευελιξία 

Αποφυγή 

κινδύνου 

χρεοκοπίας 

Χρηµατοδοτ

ικές 

επιλογές 

ανταγωνισµ

ού 

Αντίδρα

ση 

αγοράς 

Μεγιστο

ποίηση 

µετοχική

ς τιµής 

∆ιατήρηση 

σταθερής 

µερισµατι

κής 

πολιτικής 

Μεγιστοποίη

ση εταιρικής 

κερδοφορίας 

∆ιατήρη

ση 

κυριαρχί

ας 

µετόχων 

Επιτυχείς 

τρόποι 

χρηµατοδότησ

ης του 

παρελθόντος 

N Valid 74 74 72 70 72 74 74 71 71 

  Missing 1 1 3 5 3 1 1 4 4 

Mean 3,96 4,61 2,71 2,54 3,40 3,32 4,47 2,76 2,93 

Std. Error of 

Mean 
,115 ,096 ,123 ,125 ,142 ,131 ,084 ,149 ,121 

Median 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

Mode 4 5 3 3 3 4 5 3 3 

Std. 

Deviation 
,985 ,825 1,041 1,045 1,206 1,124 ,726 1,259 1,019 

Variance ,971 ,680 1,083 1,092 1,455 1,263 ,527 1,585 1,038 

Skewness -,800 -2,466 ,155 -,078 -,285 -,558 -1,893 ,027 -,106 

Std. Error of 

Skewness 
,279 ,279 ,283 ,287 ,283 ,279 ,279 ,285 ,285 

Kurtosis ,114 6,253 -,499 -,835 -,814 -,500 5,929 -1,000 -,233 

Std. Error of 

Kurtosis 
,552 ,552 ,559 ,566 ,559 ,552 ,552 ,563 ,563 

Range 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 293 341 195 178 245 246 331 196 208 

Perce

ntiles 

25 
3,00 4,75 2,00 2,00 3,00 2,75 4,00 2,00 2,00 

  50 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

  75 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 

 

 

Χρηµατοδοτική ευελιξία (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 1,3 1,4 1,4 

  Σχεδόν ασήµαντη 6 8,0 8,1 9,5 

  Αδιάφορη 13 17,3 17,6 27,0 

  Σχεδόν σηµαντική 29 38,7 39,2 66,2 

  Σηµαντική 25 33,3 33,8 100,0 

  Total 74 98,7 100,0   

Missing System 1 1,3     

Total 75 100,0     
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Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 1,3 1,4 1,4 

  Σχεδόν ασήµαντη 2 2,7 2,7 4,1 

  Αδιάφορη 4 5,3 5,4 9,5 

  Σχεδόν σηµαντική 11 14,7 14,9 24,3 

  Σηµαντική 56 74,7 75,7 100,0 

  Total 74 98,7 100,0   

Missing System 1 1,3     

Total 75 100,0     

 

 

Χρηµατοδοτικές επιλογές ανταγωνισµού (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 9 12,0 12,5 12,5 

  Σχεδόν ασήµαντη 22 29,3 30,6 43,1 

  Αδιάφορη 25 33,3 34,7 77,8 

  Σχεδόν σηµαντική 13 17,3 18,1 95,8 

  Σηµαντική 3 4,0 4,2 100,0 

  Total 72 96,0 100,0   

Missing System 3 4,0     

Total 75 100,0     

 

 

Αντίδραση αγοράς (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 15 20,0 21,4 21,4 

  Σχεδόν ασήµαντη 15 20,0 21,4 42,9 

  Αδιάφορη 28 37,3 40,0 82,9 

  Σχεδόν σηµαντική 11 14,7 15,7 98,6 

  Σηµαντική 1 1,3 1,4 100,0 

  Total 70 93,3 100,0   

Missing System 5 6,7     

Total 75 100,0     

 

 

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 5 6,7 6,9 6,9 

  Σχεδόν ασήµαντη 12 16,0 16,7 23,6 

  Αδιάφορη 20 26,7 27,8 51,4 

  Σχεδόν σηµαντική 19 25,3 26,4 77,8 

  Σηµαντική 16 21,3 22,2 100,0 

  Total 72 96,0 100,0   

Missing System 3 4,0     

Total 75 100,0     
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∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής πολιτικής (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 6 8,0 8,1 8,1 

  Σχεδόν ασήµαντη 12 16,0 16,2 24,3 

  Αδιάφορη 16 21,3 21,6 45,9 

  Σχεδόν σηµαντική 32 42,7 43,2 89,2 

  Σηµαντική 8 10,7 10,8 100,0 

  Total 74 98,7 100,0   

Missing System 1 1,3     

Total 75 100,0     

 

 

Μεγιστοποίηση εταιρικής κερδοφορίας (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 1,3 1,4 1,4 

  Αδιάφορη 4 5,3 5,4 6,8 

  Σχεδόν σηµαντική 27 36,0 36,5 43,2 

  Σηµαντική 42 56,0 56,8 100,0 

  Total 74 98,7 100,0   

Missing System 1 1,3     

Total 75 100,0     

 

 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 16 21,3 22,5 22,5 

  Σχεδόν ασήµαντη 12 16,0 16,9 39,4 

  Αδιάφορη 22 29,3 31,0 70,4 

  Σχεδόν σηµαντική 15 20,0 21,1 91,5 

  Σηµαντική 6 8,0 8,5 100,0 

  Total 71 94,7 100,0   

Missing System 4 5,3     

Total 75 100,0     

 

 

Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης του παρελθόντος (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 7 9,3 9,9 9,9 

  Σχεδόν ασήµαντη 14 18,7 19,7 29,6 

  Αδιάφορη 31 41,3 43,7 73,2 

  Σχεδόν σηµαντική 15 20,0 21,1 94,4 

  Σηµαντική 4 5,3 5,6 100,0 

  Total 71 94,7 100,0   

Missing System 4 5,3     

Total 75 100,0     
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Αξιολόγηση αξιών ως προς την εταιρική διακυβέρνηση (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  

Χρηµατο

δοτική 

ευελιξία 

Αποφυγή 

κινδύνου 

χρεοκοπίας 

Χρηµατοδο

τικές 

επιλογές 

ανταγωνισ

µού 

Αντίδρα

ση 

αγοράς 

Μεγιστοπ

οίηση 

µετοχικής 

τιµής 

∆ιατήρηση 

σταθερής 

µερισµατικ

ής 

πολιτικής 

Μεγιστοπο

ίηση 

εταιρικής 

κερδοφορί

ας 

∆ιατήρησ

η 

κυριαρχία

ς µετόχων 

Επιτυχείς 

τρόποι 

χρηµατοδότ

ησης του 

παρελθόντος 

N Valid 29 29 29 29 29 29 29 29 28 

  Missi

ng 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Mean 4,03 4,72 2,66 2,48 3,69 3,45 4,62 3,03 3,14 

Std. Error 

of Mean 
,145 ,130 ,174 ,202 ,217 ,196 ,160 ,208 ,183 

Median 4,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

Mode 4 5 2 3 5 4 5 3 3 

Std. 

Deviation 
,778 ,702 ,936 1,090 1,168 1,055 ,862 1,117 ,970 

Variance ,606 ,493 ,877 1,187 1,365 1,113 ,744 1,249 ,942 

Skewness -,550 -2,882 ,495 -,042 -,495 -,442 -3,092 -,402 ,219 

Std. Error 

of 

Skewness 

,434 ,434 ,434 ,434 ,434 ,434 ,434 ,434 ,441 

Kurtosis ,244 8,482 ,143 -1,257 -,661 -,404 11,045 -,263 ,183 

Std. Error 

of Kurtosis 
,845 ,845 ,845 ,845 ,845 ,845 ,845 ,845 ,858 

Range 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

Minimum 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Maximum 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Sum 117 137 77 72 107 100 134 88 88 

Perce

ntiles 

25 
4,00 5,00 2,00 1,50 3,00 3,00 4,50 2,50 3,00 

  50 4,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 3,00 3,00 

  75 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 

 

 

Χρηµατοδοτική ευελιξία (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σχεδόν ασήµαντη 1 3,4 3,4 3,4 

  Αδιάφορη 5 17,2 17,2 20,7 

  Σχεδόν σηµαντική 15 51,7 51,7 72,4 

  Σηµαντική 8 27,6 27,6 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σχεδόν ασήµαντη 1 3,4 3,4 3,4 

  Αδιάφορη 1 3,4 3,4 6,9 

  Σχεδόν σηµαντική 3 10,3 10,3 17,2 

  Σηµαντική 24 82,8 82,8 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   
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Χρηµατοδοτικές επιλογές ανταγωνισµού (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 2 6,9 6,9 6,9 

  Σχεδόν ασήµαντη 12 41,4 41,4 48,3 

  Αδιάφορη 10 34,5 34,5 82,8 

  Σχεδόν σηµαντική 4 13,8 13,8 96,6 

  Σηµαντική 1 3,4 3,4 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

Αντίδραση αγοράς (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 7 24,1 24,1 24,1 

  Σχεδόν ασήµαντη 7 24,1 24,1 48,3 

  Αδιάφορη 9 31,0 31,0 79,3 

  Σχεδόν σηµαντική 6 20,7 20,7 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 3,4 3,4 3,4 

  Σχεδόν ασήµαντη 4 13,8 13,8 17,2 

  Αδιάφορη 7 24,1 24,1 41,4 

  Σχεδόν σηµαντική 8 27,6 27,6 69,0 

  Σηµαντική 9 31,0 31,0 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής πολιτικής (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 3,4 3,4 3,4 

  Σχεδόν ασήµαντη 5 17,2 17,2 20,7 

  Αδιάφορη 7 24,1 24,1 44,8 

  Σχεδόν σηµαντική 12 41,4 41,4 86,2 

  Σηµαντική 4 13,8 13,8 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 
 

Μεγιστοποίηση εταιρικής κερδοφορίας (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 3,4 3,4 3,4 

  Αδιάφορη 1 3,4 3,4 6,9 

  Σχεδόν σηµαντική 5 17,2 17,2 24,1 

  Σηµαντική 22 75,9 75,9 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   
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∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 4 13,8 13,8 13,8 

  Σχεδόν ασήµαντη 3 10,3 10,3 24,1 

  Αδιάφορη 12 41,4 41,4 65,5 

  Σχεδόν σηµαντική 8 27,6 27,6 93,1 

  Σηµαντική 2 6,9 6,9 100,0 

  Total 29 100,0 100,0   

 

 

Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης του παρελθόντος (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 3,4 3,6 3,6 

  Σχεδόν ασήµαντη 5 17,2 17,9 21,4 

  Αδιάφορη 14 48,3 50,0 71,4 

  Σχεδόν σηµαντική 5 17,2 17,9 89,3 

  Σηµαντική 3 10,3 10,7 100,0 

  Total 28 96,6 100,0   

Missing System 1 3,4     

Total 29 100,0     

 

 

Αξιολόγηση αξιών ως προς την εταιρική διακυβέρνηση (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  

Χρηµατ

οδοτική 

ευελιξία 

Αποφυγή 

κινδύνου 

χρεοκοπί

ας 

Χρηµατοδο

τικές 

επιλογές 

ανταγωνισµ

ού 

Αντίδρ

αση 

αγοράς 

Μεγιστοπο

ίηση 

µετοχικής 

τιµής 

∆ιατήρηση 

σταθερής 

µερισµατικ

ής 

πολιτικής 

Μεγιστοπο

ίηση 

εταιρικής 

κερδοφορί

ας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Επιτυχείς 

τρόποι 

χρηµατοδότη

σης του 

παρελθόντος 

N Valid 9 9 7 7 8 9 8 7 9 

  Missi

ng 
0 0 2 2 1 0 1 2 0 

Mean 3,56 4,11 2,57 2,71 3,50 2,56 4,13 2,29 2,44 

Std. Error 

of Mean 
,503 ,455 ,481 ,421 ,598 ,412 ,227 ,606 ,412 

Median 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 

Mode 5 5 1(a) 2(a) 5 2(a) 4 1 1(a) 

Std. 

Deviation 
1,509 1,364 1,272 1,113 1,690 1,236 ,641 1,604 1,236 

Variance 2,278 1,861 1,619 1,238 2,857 1,528 ,411 2,571 1,528 

Skewness -,417 -1,771 -,222 -,249 -,355 ,092 -,068 1,053 -,092 

Std. Error 

of 

Skewness 

,717 ,717 ,794 ,794 ,752 ,717 ,752 ,794 ,717 

Kurtosis -1,153 3,033 -1,715 -,944 -1,981 -1,692 ,741 -,380 -1,692 

Std. Error 

of Kurtosis 
1,400 1,400 1,587 1,587 1,481 1,400 1,481 1,587 1,400 

Range 4 4 3 3 4 3 2 4 3 

Minimum 1 1 1 1 1 1 3 1 1 

Maximum 5 5 4 4 5 4 5 5 4 

Sum 32 37 18 19 28 23 33 16 22 
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Percen

tiles 

25 
2,50 3,50 1,00 2,00 2,00 1,50 4,00 1,00 1,00 

  50 3,00 5,00 3,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 3,00 

  75 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,75 4,00 3,50 

 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Χρηµατοδοτική ευελιξία (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 11,1 11,1 11,1 

  Σχεδόν ασήµαντη 1 11,1 11,1 22,2 

  Αδιάφορη 3 33,3 33,3 55,6 

  Σηµαντική 4 44,4 44,4 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   

 

 

Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 11,1 11,1 11,1 

  Αδιάφορη 1 11,1 11,1 22,2 

  Σχεδόν σηµαντική 2 22,2 22,2 44,4 

  Σηµαντική 5 55,6 55,6 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   

 

 

Χρηµατοδοτικές επιλογές ανταγωνισµού (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 2 22,2 28,6 28,6 

  Σχεδόν ασήµαντη 1 11,1 14,3 42,9 

  Αδιάφορη 2 22,2 28,6 71,4 

  Σχεδόν σηµαντική 2 22,2 28,6 100,0 

  Total 7 77,8 100,0   

Missing System 2 22,2     

Total 9 100,0     

 

 

Αντίδραση αγοράς (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 11,1 14,3 14,3 

  Σχεδόν ασήµαντη 2 22,2 28,6 42,9 

  Αδιάφορη 2 22,2 28,6 71,4 

  Σχεδόν σηµαντική 2 22,2 28,6 100,0 

  Total 7 77,8 100,0   

Missing System 2 22,2     

Total 9 100,0     
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Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 1 11,1 12,5 12,5 

  Σχεδόν ασήµαντη 2 22,2 25,0 37,5 

  Αδιάφορη 1 11,1 12,5 50,0 

  Σηµαντική 4 44,4 50,0 100,0 

  Total 8 88,9 100,0   

Missing System 1 11,1     

Total 9 100,0     

 

 

∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής πολιτικής (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 2 22,2 22,2 22,2 

  Σχεδόν ασήµαντη 3 33,3 33,3 55,6 

  Αδιάφορη 1 11,1 11,1 66,7 

  Σχεδόν σηµαντική 3 33,3 33,3 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   

 

 

Μεγιστοποίηση εταιρικής κερδοφορίας (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αδιάφορη 1 11,1 12,5 12,5 

  Σχεδόν σηµαντική 5 55,6 62,5 75,0 

  Σηµαντική 2 22,2 25,0 100,0 

  Total 8 88,9 100,0   

Missing System 1 11,1     

Total 9 100,0     

 

 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 3 33,3 42,9 42,9 

  Σχεδόν ασήµαντη 2 22,2 28,6 71,4 

  Σχεδόν σηµαντική 1 11,1 14,3 85,7 

  Σηµαντική 1 11,1 14,3 100,0 

  Total 7 77,8 100,0   

Missing System 2 22,2     

Total 9 100,0     
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Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης του παρελθόντος (θεωρία της αντιστάθµισης) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 3 33,3 33,3 33,3 

  Σχεδόν ασήµαντη 1 11,1 11,1 44,4 

  Αδιάφορη 3 33,3 33,3 77,8 

  Σχεδόν σηµαντική 2 22,2 22,2 100,0 

  Total 9 100,0 100,0   

 

 

Αξιολόγηση αξιών ως προς την εταιρική διακυβέρνηση (εναλλακτική θεωρία) 
 

  

Χρηµατο

δοτική 

ευελιξία 

Αποφυγή 

κινδύνου 

χρεοκοπίας 

Χρηµατοδο

τικές 

επιλογές 

ανταγωνισ

µού 

Αντίδρα

ση 

αγοράς 

Μεγιστοπ

οίηση 

µετοχικής 

τιµής 

∆ιατήρηση 

σταθερής 

µερισµατικ

ής 

πολιτικής 

Μεγιστοποί

ηση 

εταιρικής 

κερδοφορίας 

∆ιατήρησ

η 

κυριαρχία

ς µετόχων 

Επιτυχείς 

τρόποι 

χρηµατοδότη

σης του 

παρελθόντος 

N Valid 36 36 36 34 35 36 37 35 34 

  Missi

ng 
1 1 1 3 2 1 0 2 3 

Mean 4,00 4,64 2,78 2,56 3,14 3,42 4,43 2,63 2,88 

Std. Error 

of Mean 
,164 ,121 ,183 ,175 ,184 ,184 ,099 ,217 ,168 

Median 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

Mode 4 5 3 3 3 4 5 3 3 

Std. 

Deviation 
,986 ,723 1,098 1,021 1,089 1,105 ,603 1,285 ,977 

Variance ,971 ,523 1,206 1,042 1,185 1,221 ,363 1,652 ,955 

Skewness -,758 -2,197 ,058 -,078 -,299 -,785 -,531 ,226 -,166 

Std. Error 

of 

Skewness 

,393 ,393 ,393 ,403 ,398 ,393 ,388 ,398 ,403 

Kurtosis -,328 4,708 -,533 -,245 -,406 ,039 -,562 -,961 -,302 

Std. Error 

of Kurtosis 
,768 ,768 ,768 ,788 ,778 ,768 ,759 ,778 ,788 

Range 3 3 4 4 4 4 2 4 4 

Minimum 2 2 1 1 1 1 3 1 1 

Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sum 144 167 100 87 110 123 164 92 98 

Perce

ntiles 

25 
3,25 4,25 2,00 2,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 

  50 4,00 5,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

  75 5,00 5,00 3,75 3,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 

 
 

Χρηµατοδοτική ευελιξία (εναλλακτική θεωρία) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σχεδόν ασήµαντη 4 10,8 11,1 11,1 

  Αδιάφορη 5 13,5 13,9 25,0 

  Σχεδόν σηµαντική 14 37,8 38,9 63,9 

  Σηµαντική 13 35,1 36,1 100,0 

  Total 36 97,3 100,0   

Missing System 1 2,7     

Total 37 100,0     
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Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σχεδόν ασήµαντη 1 2,7 2,8 2,8 

  Αδιάφορη 2 5,4 5,6 8,3 

  Σχεδόν σηµαντική 6 16,2 16,7 25,0 

  Σηµαντική 27 73,0 75,0 100,0 

  Total 36 97,3 100,0   

Missing System 1 2,7     

Total 37 100,0     

 

 

Χρηµατοδοτικές επιλογές ανταγωνισµού (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 5 13,5 13,9 13,9 

  Σχεδόν ασήµαντη 9 24,3 25,0 38,9 

  Αδιάφορη 13 35,1 36,1 75,0 

  Σχεδόν σηµαντική 7 18,9 19,4 94,4 

  Σηµαντική 2 5,4 5,6 100,0 

  Total 36 97,3 100,0   

Missing System 1 2,7     

Total 37 100,0     

 

 

Αντίδραση αγοράς (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 7 18,9 20,6 20,6 

  Σχεδόν ασήµαντη 6 16,2 17,6 38,2 

  Αδιάφορη 17 45,9 50,0 88,2 

  Σχεδόν σηµαντική 3 8,1 8,8 97,1 

  Σηµαντική 1 2,7 2,9 100,0 

  Total 34 91,9 100,0   

Missing System 3 8,1     

Total 37 100,0     

 

 

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 3 8,1 8,6 8,6 

  Σχεδόν ασήµαντη 6 16,2 17,1 25,7 

  Αδιάφορη 12 32,4 34,3 60,0 

  Σχεδόν σηµαντική 11 29,7 31,4 91,4 

  Σηµαντική 3 8,1 8,6 100,0 

  Total 35 94,6 100,0   

Missing System 2 5,4     

Total 37 100,0     
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 ∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής πολιτικής (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 3 8,1 8,3 8,3 

  Σχεδόν ασήµαντη 4 10,8 11,1 19,4 

  Αδιάφορη 8 21,6 22,2 41,7 

  Σχεδόν σηµαντική 17 45,9 47,2 88,9 

  Σηµαντική 4 10,8 11,1 100,0 

  Total 36 97,3 100,0   

Missing System 1 2,7     

Total 37 100,0     

 

 

Μεγιστοποίηση εταιρικής κερδοφορίας (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αδιάφορη 2 5,4 5,4 5,4 

  Σχεδόν σηµαντική 17 45,9 45,9 51,4 

  Σηµαντική 18 48,6 48,6 100,0 

  Total 37 100,0 100,0   

 

 

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 9 24,3 25,7 25,7 

  Σχεδόν ασήµαντη 7 18,9 20,0 45,7 

  Αδιάφορη 10 27,0 28,6 74,3 

  Σχεδόν σηµαντική 6 16,2 17,1 91,4 

  Σηµαντική 3 8,1 8,6 100,0 

  Total 35 94,6 100,0   

Missing System 2 5,4     

Total 37 100,0     

 

 

Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης του παρελθόντος (εναλλακτική θεωρία) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Ασήµαντη 3 8,1 8,8 8,8 

  Σχεδόν ασήµαντη 8 21,6 23,5 32,4 

  Αδιάφορη 14 37,8 41,2 73,5 

  Σχεδόν σηµαντική 8 21,6 23,5 97,1 

  Σηµαντική 1 2,7 2,9 100,0 

  Total 34 91,9 100,0   

Missing System 3 8,1     

Total 37 100,0     
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Ranks 

 

                                                                             Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης N Mean Rank 

Χρηµατοδοτική ευελιξία Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 37,78 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 32,83 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 36 38,44 

  Total 74   

Αποφυγή κινδύνου χρεοκοπίας Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 40,10 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 29,44 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 36 37,42 

  Total 74   

Χρηµατοδοτικές επιλογές ανταγωνισµού Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 35,14 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 7 34,93 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 36 37,90 

  Total 72   

Αντίδραση αγοράς Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 34,53 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 7 38,71 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 34 35,66 

  Total 70   

Μεγιστοποίηση µετοχικής τιµής Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 41,31 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 8 38,94 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 35 31,96 

  Total 72   

∆ιατήρηση σταθερής µερισµατικής πολιτικής Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 39,29 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 24,72 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 36 39,25 

  Total 74   

Μεγιστοποίηση εταιρικής κερδοφορίας Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 44,02 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 8 25,69 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 37 34,95 

  Total 74   

∆ιατήρηση κυριαρχίας µετόχων Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 29 40,57 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 7 28,14 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 35 33,79 

  Total 71   

Επιτυχείς τρόποι χρηµατοδότησης του 

παρελθόντος 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
28 39,39 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 28,61 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 34 35,16 

  Total 71   
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Test Statistics(b,c) 

 

 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης 

 

 

Τραπεζικές συνεργασίες και δείκτης µόχλευσης (συνολικά) 

 

  

Ξένα προς ίδια 

κεφάλαια 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

N Valid 60 62 71 

  Missing 15 13 4 

Mean 1,637 7,00 1,79 

Std. Error of Mean ,3659 ,568 ,063 

Median ,800 6,00 2,00 

Mode ,4 4 2 

Std. Deviation 2,8341 4,476 ,532 

Variance 8,032 20,033 ,283 

Skewness 4,182 1,434 -,172 

Std. Error of Skewness ,309 ,304 ,285 

Kurtosis 18,729 2,417 -,019 

Std. Error of Kurtosis ,608 ,599 ,563 

Range 16,9 23 2 

Minimum ,1 0 1 

Maximum 17,0 23 3 

Sum 98,2 434 127 

Percentiles 25 ,400 4,00 1,00 

  50 ,800 6,00 2,00 

  75 1,875 9,25 2,00 

 

 

 

 

 

 

  

  

Χρηµατ

οδοτική 

ευελιξία 

Αποφυγή 

κινδύνου 

χρεοκοπί

ας 

Χρηµατοδ

οτικές 

επιλογές 

ανταγωνισ

µού 

Αντίδρ

αση 

αγοράς 

Μεγιστοπ

οίηση 

µετοχικής 

τιµής 

∆ιατήρηση 

σταθερής 

µερισµατικ

ής 

πολιτικής 

Μεγιστοπο

ίηση 

εταιρικής 

κερδοφορί

ας 

∆ιατήρησ

η 

κυριαρχί

ας 

µετόχων 

Επιτυχείς 

τρόποι 

χρηµατοδότη

σης του 

παρελθόντος 

Chi-Square ,556 2,997 ,351 ,265 3,483 4,005 7,285 3,006 2,188 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,757 ,223 ,839 ,876 ,175 ,135 ,026 ,222 ,335 

Monte Carlo Sig. ,765(a) ,242(a) ,849(a) ,878(a) ,173(a) ,135(a) ,021(a) ,225(a) ,342(a) 

  

95% 

Confide

nce 

Interval 

Lower 

Bound 

,757 ,233 ,842 ,871 ,165 ,128 ,018 ,217 ,333 

  

  

Upper 

Bound 
,773 ,250 ,856 ,884 ,180 ,142 ,024 ,233 ,351 
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Συχνότητα επαναξιολόγησης τραπεζικών συνεργασιών (συνολικά) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αρκετά συχνά 19 25,3 26,8 26,8 

  Τακτικά 48 64,0 67,6 94,4 

  Σπάνια 4 5,3 5,6 100,0 

  Total 71 94,7 100,0   

Missing System 4 5,3     

Total 75 100,0     

 

 

Τραπεζικές συνεργασίες και δείκτης µόχλευσης (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  

Ξένα προς ίδια 

κεφάλαια 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

N Valid 22 21 26 

  Missing 7 8 3 

Mean 2,759 7,00 1,58 

Std. Error of Mean ,9350 1,104 ,099 

Median 1,300 6,00 2,00 

Mode ,4(a) 8 2 

Std. Deviation 4,3858 5,060 ,504 

Variance 19,235 25,600 ,254 

Skewness 2,530 1,257 -,331 

Std. Error of Skewness ,491 ,501 ,456 

Kurtosis 5,739 1,334 -2,055 

Std. Error of Kurtosis ,953 ,972 ,887 

Range 16,7 20 1 

Minimum ,3 0 1 

Maximum 17,0 20 2 

Sum 60,7 147 41 

Percentiles 25 ,650 3,00 1,00 

  50 1,300 6,00 2,00 

  75 2,000 8,00 2,00 

 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Συχνότητα επαναξιολόγησης τραπεζικών συνεργασιών (θεωρία της ιεράρχησης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αρκετά συχνά 11 37,9 42,3 42,3 

  Τακτικά 15 51,7 57,7 100,0 

  Total 26 89,7 100,0   

Missing System 3 10,3     

Total 29 100,0     
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Τραπεζικές συνεργασίες και δείκτης µόχλευσης (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  

Ξένα προς ίδια 

κεφάλαια 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

N Valid 7 9 8 

  Missing 2 0 1 

Mean 1,443 5,78 1,88 

Std. Error of Mean ,4298 ,778 ,227 

Median 1,000 5,00 2,00 

Mode ,2(a) 5 2 

Std. Deviation 1,1370 2,333 ,641 

Variance 1,293 5,444 ,411 

Skewness ,535 ,343 ,068 

Std. Error of Skewness ,794 ,717 ,752 

Kurtosis -1,308 ,482 ,741 

Std. Error of Kurtosis 1,587 1,400 1,481 

Range 3,0 8 2 

Minimum ,2 2 1 

Maximum 3,2 10 3 

Sum 10,1 52 15 

Percentiles 25 ,400 4,50 1,25 

  50 1,000 5,00 2,00 

  75 2,500 7,50 2,00 

 

a  Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Συχνότητα επαναξιολόγησης τραπεζικών συνεργασιών (θεωρία της αντιστάθµισης) 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αρκετά συχνά 2 22,2 25,0 25,0 

  Τακτικά 5 55,6 62,5 87,5 

  Σπάνια 1 11,1 12,5 100,0 

  Total 8 88,9 100,0   

Missing System 1 11,1     

Total 9 100,0     

 

 

Τραπεζικές συνεργασίες και δείκτης µόχλευσης (εναλλακτική θεωρία) 

 

  

Ξένα προς ίδια 

κεφάλαια 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

N Valid 31 32 37 

  Missing 6 5 0 

Mean ,884 7,34 1,92 

Std. Error of Mean ,1338 ,809 ,081 

Median ,600 6,00 2,00 

Mode ,3 4 2 

Std. Deviation ,7448 4,576 ,493 

Variance ,555 20,943 ,243 

Skewness 1,370 1,480 -,208 
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Std. Error of Skewness ,421 ,414 ,388 

Kurtosis 1,113 2,903 1,380 

Std. Error of Kurtosis ,821 ,809 ,759 

Range 2,9 21 2 

Minimum ,1 2 1 

Maximum 3,0 23 3 

Sum 27,4 235 71 

Percentiles 25 ,300 4,00 2,00 

  50 ,600 6,00 2,00 

  75 1,200 10,75 2,00 

 

 

Συχνότητα επαναξιολόγησης τραπεζικών συνεργασιών (εναλλακτική θεωρία) 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Αρκετά συχνά 6 16,2 16,2 16,2 

  Τακτικά 28 75,7 75,7 91,9 

  Σπάνια 3 8,1 8,1 100,0 

  Total 37 100,0 100,0   

 

 

Ranks 
 

                                                                Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης N Mean Rank 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 22 36,55 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 7 35,07 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 31 25,18 

  Total 60   

Αριθµός τραπεζικών συνεργασιών Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 21 30,50 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 9 29,22 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 32 32,80 

  Total 62   

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

Χρηµατοδοτική θεωρία της ιεράρχησης 
26 29,33 

  Θεωρία της αντιστάθµισης 8 38,38 

  Εναλλακτική θεωρία χρηµατοδότησης 37 40,18 

  Total 71   

 
 

Test Statistics(b,c) 
 

 

Ξένα προς ίδια 

κεφάλαια 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Συχνότητα επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

Chi-Square 6,025 ,377 6,458 

df 2 2 2 

Asymp. Sig. ,049 ,828 ,040 

Monte Carlo 

Sig. 

Sig. 
,047(a) ,835(a) ,035(a) 

  95% Confidence 

Interval 

Lower Bound 
,043 ,828 ,031 

    Upper Bound ,051 ,842 ,038 

 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 112562564. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: Θεωρία κεφαλαιακής διάρθρωσης 
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Μη παραµετρικές συσχετίσεις (Spearman’s rho) 

 

 
Εσωτερική 

χρηµατοδότη

ση 

Κλασσικός 

τραπεζικός 

δανεισµός 

Μετατρέψι

µες 

οµολογίες 

Έκδοση νέων 

µετοχών για 

υφιστάµενου

ς µετόχους 

∆ηµόσια 

εγγραφή 

Έκδοση 

νέων 

µετοχών 

για 

χορηγούς 

κεφαλαίων 

Φορολογικέ

ς 

ανταµοιβές 

Αναµενόµενες 

ταµειακές ροές

Κίνδυνος 

επενδυτικο

ύ σχεδίου 

Αποφυγή 

υποτίµησης 

µετοχικής 

αξίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Μακροοικο

νοµική 

κατάσταση 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηρισ

τικά 

εταιρείας 

Χρηµατοδο

τική 

ευελιξία 

Αποφυγή 

κινδύνου 

χρεοκοπίας 

Χρηµατοδο

τικές 

επιλογές 

ανταγωνισµ

ού 

Αντίδραση 

αγοράς 

Μεγιστοποί

ηση 

µετοχικής 

τιµής 

∆ιατήρηση 

σταθερής 

µερισµατικ

ής 

πολιτικής 

Μεγιστοποί

ηση 

εταιρικής 

κερδοφορία

ς 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Επιτυχείς 

τρόποι 

χρηµατοδότ

ησης του 

παρελθόντο

ς 

Συχνότητα 

επαναξιολό

γησης 

τραπεζικών 

συνεργασιώ

ν 

Αριθµός 

τραπεζικών 

συνεργασιώ

ν 

Ξένα 

προς 

ίδια 

κεφάλ

αια 

Εσωτερική 

χρηµατοδότηση 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,223 -,327 -,024 -,223 -,421(*) ,134 -,014 ,049 ,081 -,010 ,033 -,197 -,186 ,230 -,118 -,236 -,133 -,286 -,037 ,102 -,002 -,296 -,099 ,258 

  Sig. (2-tailed) . ,245 ,083 ,903 ,244 ,023 ,488 ,942 ,800 ,681 ,960 ,870 ,315 ,335 ,229 ,542 ,217 ,493 ,133 ,849 ,597 ,991 ,143 ,671 ,247 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Κλασσικός τραπεζικός 

δανεισµός 

Correlation 

Coefficient 
-,223 1,000 -,104 ,086 -,500(**) ,134 -,165 ,172 -,132 -,254 ,040 -,171 ,310 ,009 ,040 ,253 -,006 -,190 ,294 -,058 ,155 -,036 ,320 -,177 -,098 

  Sig. (2-tailed) ,245 . ,592 ,657 ,006 ,490 ,392 ,374 ,494 ,192 ,842 ,394 ,109 ,963 ,838 ,185 ,977 ,323 ,121 ,764 ,423 ,854 ,111 ,441 ,663 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Μετατρέψιµες οµολογίες 
Correlation 

Coefficient 
-,327 -,104 1,000 -,696(**) -,055 -,186 -,072 -,375(*) -,100 -,092 ,137 ,095 -,110 ,516(**) -,100 ,197 -,105 -,087 -,046 -,007 -,084 ,286 -,251 ,139 -,293 

  Sig. (2-tailed) ,083 ,592 . ,000 ,778 ,335 ,711 ,045 ,607 ,640 ,486 ,638 ,579 ,004 ,605 ,306 ,588 ,655 ,813 ,970 ,667 ,140 ,217 ,547 ,186 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Έκδοση νέων µετοχών 

για υφιστάµενους 

µετόχους 

Correlation 

Coefficient 
-,024 ,086 -,696(**) 1,000 ,052 ,224 -,135 ,159 -,108 -,142 -,028 ,009 ,210 -,561(**) -,095 -,083 ,269 ,112 ,073 -,352 ,107 -,245 ,475(*) ,040 ,197 

  Sig. (2-tailed) ,903 ,657 ,000 . ,789 ,242 ,486 ,410 ,579 ,472 ,887 ,965 ,282 ,002 ,622 ,668 ,159 ,564 ,708 ,061 ,580 ,208 ,014 ,864 ,381 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

∆ηµόσια εγγραφή 
Correlation 

Coefficient 
-,223 -,500(**) -,055 ,052 1,000 -,162 ,118 ,066 ,259 ,266 -,160 ,152 ,018 -,076 -,199 -,275 ,324 ,441(*) ,010 ,081 -,206 ,000 -,038 ,370 ,228 

  Sig. (2-tailed) ,244 ,006 ,778 ,789 . ,400 ,544 ,734 ,175 ,171 ,416 ,450 ,929 ,697 ,302 ,149 ,086 ,017 ,958 ,675 ,285 1,000 ,853 ,099 ,307 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Έκδοση νέων µετοχών 

για χορηγούς κεφαλαίων 

Correlation 

Coefficient 
-,421(*) ,134 -,186 ,224 -,162 1,000 ,089 ,089 -,081 -,016 -,051 -,191 ,065 ,001 ,021 -,184 ,014 -,053 ,398(*) ,015 -,059 -,043 ,309 -,160 ,197 

  Sig. (2-tailed) ,023 ,490 ,335 ,242 ,400 . ,647 ,648 ,675 ,934 ,798 ,340 ,741 ,997 ,914 ,338 ,943 ,786 ,032 ,938 ,761 ,830 ,125 ,488 ,380 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Φορολογικές ανταµοιβές 
Correlation 

Coefficient 
,134 -,165 -,072 -,135 ,118 ,089 1,000 ,076 ,198 ,116 ,095 ,107 ,074 ,179 ,365(**) ,262(*) ,236(*) ,025 ,057 ,128 ,245(*) ,252(*) -,139 ,261(*) ,088 

  Sig. (2-tailed) ,488 ,392 ,711 ,486 ,544 ,647 . ,518 ,089 ,331 ,432 ,378 ,535 ,126 ,001 ,026 ,049 ,834 ,628 ,277 ,040 ,034 ,249 ,041 ,503 

  N 29 29 29 29 29 29 75 75 75 72 71 70 72 74 74 72 70 72 74 74 71 71 71 62 60 

Αναµενόµενες ταµειακές 

ροές 

Correlation 

Coefficient 
-,014 ,172 -,375(*) ,159 ,066 ,089 ,076 1,000 ,469(**) ,310(**) -,165 -,005 ,160 ,265(*) ,290(*) ,168 ,038 ,174 ,091 ,474(**) ,020 -,109 ,017 ,166 -,106 

  Sig. (2-tailed) ,942 ,374 ,045 ,410 ,734 ,648 ,518 . ,000 ,008 ,170 ,970 ,179 ,023 ,012 ,159 ,757 ,143 ,443 ,000 ,869 ,366 ,890 ,197 ,422 

  N 29 29 29 29 29 29 75 75 75 72 71 70 72 74 74 72 70 72 74 74 71 71 71 62 60 

Κίνδυνος επενδυτικού 

σχεδίου 

Correlation 

Coefficient 
,049 -,132 -,100 -,108 ,259 -,081 ,198 ,469(**) 1,000 ,359(**) ,123 ,213 ,044 ,120 ,323(**) ,214 ,159 ,179 -,070 ,230(*) ,160 -,041 ,012 ,104 -,199 

  Sig. (2-tailed) ,800 ,494 ,607 ,579 ,175 ,675 ,089 ,000 . ,002 ,307 ,076 ,715 ,310 ,005 ,071 ,189 ,133 ,552 ,049 ,183 ,734 ,923 ,420 ,128 

  N 29 29 29 29 29 29 75 75 75 72 71 70 72 74 74 72 70 72 74 74 71 71 71 62 60 

Αποφυγή υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

Correlation 

Coefficient 
,081 -,254 -,092 -,142 ,266 -,016 ,116 ,310(**) ,359(**) 1,000 ,061 ,143 -,044 ,048 ,149 ,168 ,225 ,425(**) ,249(*) ,206 ,121 -,031 ,033 ,154 -,153 

  Sig. (2-tailed) ,681 ,192 ,640 ,472 ,171 ,934 ,331 ,008 ,002 . ,619 ,241 ,718 ,691 ,213 ,165 ,063 ,000 ,035 ,082 ,320 ,801 ,789 ,235 ,253 

  N 28 28 28 28 28 28 72 72 72 72 70 69 69 71 72 70 69 70 72 72 70 69 69 61 58 

∆ιατήρηση κυριαρχίας 

µετόχων 

Correlation 

Coefficient 
-,010 ,040 ,137 -,028 -,160 -,051 ,095 -,165 ,123 ,061 1,000 ,597(**) ,032 ,000 -,168 ,179 ,214 ,147 -,008 -,060 ,765(**) ,276(*) -,138 ,129 ,034 

  Sig. (2-tailed) ,960 ,842 ,486 ,887 ,416 ,798 ,432 ,170 ,307 ,619 . ,000 ,793 1,000 ,160 ,141 ,078 ,221 ,945 ,623 ,000 ,022 ,262 ,326 ,803 

  N 28 28 28 28 28 28 71 71 71 70 71 68 69 70 71 69 69 71 71 70 70 69 68 60 57 

Μακροοικονοµική 

κατάσταση 

Correlation 

Coefficient 
,033 -,171 ,095 ,009 ,152 -,191 ,107 -,005 ,213 ,143 ,597(**) 1,000 ,319(**) ,102 -,062 ,202 ,415(**) ,218 ,002 ,126 ,434(**) ,204 -,187 ,143 ,227 

  Sig. (2-tailed) ,870 ,394 ,638 ,965 ,450 ,340 ,378 ,970 ,076 ,241 ,000 . ,008 ,403 ,616 ,094 ,000 ,074 ,985 ,300 ,000 ,098 ,127 ,280 ,093 

  N 27 27 27 27 27 27 70 70 70 69 68 70 69 70 69 70 68 68 69 70 68 67 68 59 56 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

εταιρείας 

Correlation 

Coefficient 
-,197 ,310 -,110 ,210 ,018 ,065 ,074 ,160 ,044 -,044 ,032 ,319(**) 1,000 ,226 ,141 ,047 ,171 ,062 ,148 ,220 ,045 ,165 -,226 ,150 ,159 

  Sig. (2-tailed) ,315 ,109 ,579 ,282 ,929 ,741 ,535 ,179 ,715 ,718 ,793 ,008 . ,057 ,239 ,702 ,159 ,608 ,218 ,065 ,715 ,172 ,062 ,253 ,233 

  N 28 28 28 28 28 28 72 72 72 69 69 69 72 72 71 70 69 70 71 71 69 70 69 60 58 

Χρηµατοδοτική ευελιξία 
Correlation 

Coefficient 
-,186 ,009 ,516(**) -,561(**) -,076 ,001 ,179 ,265(*) ,120 ,048 ,000 ,102 ,226 1,000 ,311(**) ,298(*) ,115 ,100 ,305(**) ,315(**) ,160 ,303(*) -,180 ,253(*) ,211 
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  Sig. (2-tailed) ,335 ,963 ,004 ,002 ,697 ,997 ,126 ,023 ,310 ,691 1,000 ,403 ,057 . ,007 ,011 ,345 ,406 ,009 ,007 ,186 ,010 ,136 ,049 ,109 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 71 70 70 72 74 73 72 70 71 73 73 70 71 70 61 59 

Αποφυγή κινδύνου 

χρεοκοπίας 

Correlation 

Coefficient 
,230 ,040 -,100 -,095 -,199 ,021 ,365(**) ,290(*) ,323(**) ,149 -,168 -,062 ,141 ,311(**) 1,000 ,142 ,098 -,102 ,080 ,263(*) ,072 ,041 -,114 ,147 -,082 

  Sig. (2-tailed) ,229 ,838 ,605 ,622 ,302 ,914 ,001 ,012 ,005 ,213 ,160 ,616 ,239 ,007 . ,238 ,418 ,393 ,497 ,025 ,550 ,735 ,346 ,255 ,532 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 72 71 69 71 73 74 71 70 72 74 73 71 71 70 62 60 

Χρηµατοδοτικές επιλογές 

ανταγωνισµού 

Correlation 

Coefficient 
-,118 ,253 ,197 -,083 -,275 -,184 ,262(*) ,168 ,214 ,168 ,179 ,202 ,047 ,298(*) ,142 1,000 ,252(*) ,073 ,091 ,160 ,365(**) ,302(*) -,062 ,012 -,007 

  Sig. (2-tailed) ,542 ,185 ,306 ,668 ,149 ,338 ,026 ,159 ,071 ,165 ,141 ,094 ,702 ,011 ,238 . ,035 ,550 ,451 ,180 ,002 ,012 ,616 ,930 ,957 

  N 29 29 29 29 29 29 72 72 72 70 69 70 70 72 71 72 70 70 71 72 70 69 68 59 57 

Αντίδραση αγοράς 
Correlation 

Coefficient 
-,236 -,006 -,105 ,269 ,324 ,014 ,236(*) ,038 ,159 ,225 ,214 ,415(**) ,171 ,115 ,098 ,252(*) 1,000 ,221 ,088 -,201 ,291(*) ,191 ,043 ,010 ,006 

  Sig. (2-tailed) ,217 ,977 ,588 ,159 ,086 ,943 ,049 ,757 ,189 ,063 ,078 ,000 ,159 ,345 ,418 ,035 . ,066 ,470 ,095 ,014 ,115 ,729 ,939 ,965 

  N 29 29 29 29 29 29 70 70 70 69 69 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 69 66 58 56 

Μεγιστοποίηση 

µετοχικής τιµής 

Correlation 

Coefficient 
-,133 -,190 -,087 ,112 ,441(*) -,053 ,025 ,174 ,179 ,425(**) ,147 ,218 ,062 ,100 -,102 ,073 ,221 1,000 ,368(**) ,241(*) ,019 -,139 -,130 ,218 ,207 

  Sig. (2-tailed) ,493 ,323 ,655 ,564 ,017 ,786 ,834 ,143 ,133 ,000 ,221 ,074 ,608 ,406 ,393 ,550 ,066 . ,001 ,043 ,873 ,253 ,292 ,094 ,119 

  N 29 29 29 29 29 29 72 72 72 70 71 68 70 71 72 70 70 72 72 71 71 70 68 60 58 

∆ιατήρηση σταθερής 

µερισµατικής πολιτικής 

Correlation 

Coefficient 
-,286 ,294 -,046 ,073 ,010 ,398(*) ,057 ,091 -,070 ,249(*) -,008 ,002 ,148 ,305(**) ,080 ,091 ,088 ,368(**) 1,000 ,329(**) ,036 ,133 ,197 ,058 ,110 

  Sig. (2-tailed) ,133 ,121 ,813 ,708 ,958 ,032 ,628 ,443 ,552 ,035 ,945 ,985 ,218 ,009 ,497 ,451 ,470 ,001 . ,004 ,768 ,269 ,101 ,652 ,403 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 72 71 69 71 73 74 71 70 72 74 73 71 71 70 62 60 

Μεγιστοποίηση εταιρικής 

κερδοφορίας 

Correlation 

Coefficient 
-,037 -,058 -,007 -,352 ,081 ,015 ,128 ,474(**) ,230(*) ,206 -,060 ,126 ,220 ,315(**) ,263(*) ,160 -,201 ,241(*) ,329(**) 1,000 -,047 -,087 -,187 ,146 ,098 

  Sig. (2-tailed) ,849 ,764 ,970 ,061 ,675 ,938 ,277 ,000 ,049 ,082 ,623 ,300 ,065 ,007 ,025 ,180 ,095 ,043 ,004 . ,697 ,473 ,122 ,262 ,460 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 72 70 70 71 73 73 72 70 71 73 74 71 70 70 61 59 

∆ιατήρηση κυριαρχίας 

µετόχων 

Correlation 

Coefficient 
,102 ,155 -,084 ,107 -,206 -,059 ,245(*) ,020 ,160 ,121 ,765(**) ,434(**) ,045 ,160 ,072 ,365(**) ,291(*) ,019 ,036 -,047 1,000 ,329(**) ,003 ,151 ,100 

  Sig. (2-tailed) ,597 ,423 ,667 ,580 ,285 ,761 ,040 ,869 ,183 ,320 ,000 ,000 ,715 ,186 ,550 ,002 ,014 ,873 ,768 ,697 . ,006 ,982 ,253 ,458 

  N 29 29 29 29 29 29 71 71 71 70 70 68 69 70 71 70 70 71 71 71 71 69 67 59 57 

Επιτυχείς τρόποι 

χρηµατοδότησης του 

παρελθόντος 

Correlation 

Coefficient 
-,002 -,036 ,286 -,245 ,000 -,043 ,252(*) -,109 -,041 -,031 ,276(*) ,204 ,165 ,303(*) ,041 ,302(*) ,191 -,139 ,133 -,087 ,329(**) 1,000 -,028 -,099 ,087 

  Sig. (2-tailed) ,991 ,854 ,140 ,208 1,000 ,830 ,034 ,366 ,734 ,801 ,022 ,098 ,172 ,010 ,735 ,012 ,115 ,253 ,269 ,473 ,006 . ,822 ,455 ,519 

  N 28 28 28 28 28 28 71 71 71 69 69 67 70 71 71 69 69 70 71 70 69 71 67 59 57 

Συχνότητα 

επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

Correlation 

Coefficient 
-,296 ,320 -,251 ,475(*) -,038 ,309 -,139 ,017 ,012 ,033 -,138 -,187 -,226 -,180 -,114 -,062 ,043 -,130 ,197 -,187 ,003 -,028 1,000 -,063 -,215 

  Sig. (2-tailed) ,143 ,111 ,217 ,014 ,853 ,125 ,249 ,890 ,923 ,789 ,262 ,127 ,062 ,136 ,346 ,616 ,729 ,292 ,101 ,122 ,982 ,822 . ,631 ,105 

  N 26 26 26 26 26 26 71 71 71 69 68 68 69 70 70 68 66 68 70 70 67 67 71 60 58 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Correlation 

Coefficient 
-,099 -,177 ,139 ,040 ,370 -,160 ,261(*) ,166 ,104 ,154 ,129 ,143 ,150 ,253(*) ,147 ,012 ,010 ,218 ,058 ,146 ,151 -,099 -,063 1,000 ,067 

  Sig. (2-tailed) ,671 ,441 ,547 ,864 ,099 ,488 ,041 ,197 ,420 ,235 ,326 ,280 ,253 ,049 ,255 ,930 ,939 ,094 ,652 ,262 ,253 ,455 ,631 . ,628 

  N 21 21 21 21 21 21 62 62 62 61 60 59 60 61 62 59 58 60 62 61 59 59 60 62 55 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια 
Correlation 

Coefficient 
,258 -,098 -,293 ,197 ,228 ,197 ,088 -,106 -,199 -,153 ,034 ,227 ,159 ,211 -,082 -,007 ,006 ,207 ,110 ,098 ,100 ,087 -,215 ,067 1,000 

  Sig. (2-tailed) ,247 ,663 ,186 ,381 ,307 ,380 ,503 ,422 ,128 ,253 ,803 ,093 ,233 ,109 ,532 ,957 ,965 ,119 ,403 ,460 ,458 ,519 ,105 ,628 . 

  N 22 22 22 22 22 22 60 60 60 58 57 56 58 59 60 57 56 58 60 59 57 57 58 55 60 

 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Μη παραµετρικές συσχετίσεις (Kendall’s tau_b) 

 

 

  

Εσωτερική 

χρηµατοδότ

ηση 

Κλασσικός 

τραπεζικός 

δανεισµός 

Μετατρέψιµε

ς οµολογίες 

Έκδοση νέων 

µετοχών για 

υφιστάµενους 

µετόχους 

∆ηµόσια 

εγγραφή 

Έκδοση 

νέων 

µετοχών 

για 

χορηγούς 

κεφαλαίων 

Φορολογικέ

ς 

ανταµοιβές 

Αναµενόµ

ενες 

ταµειακές 

ροές 

Κίνδυνος 

επενδυτικο

ύ σχεδίου 

Αποφυγή 

υποτίµησης 

µετοχικής 

αξίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Μακροοικο

νοµική 

κατάσταση 

Ιδιαίτερα 

χαρακτηρισ

τικά 

εταιρείας 

Χρηµατοδ

οτική 

ευελιξία 

Αποφυγή 

κινδύνου 

χρεοκοπία

ς 

Χρηµατοδοτι

κές επιλογές 

ανταγωνισµο

ύ 

Αντίδραση 

αγοράς 

Μεγιστοποίη

ση 

µετοχικής 

τιµής 

∆ιατήρηση 

σταθερής 

µερισµατικ

ής 

πολιτικής 

Μεγιστοπ

οίηση 

εταιρικής 

κερδοφορ

ίας 

∆ιατήρηση 

κυριαρχίας 

µετόχων 

Επιτυχείς 

τρόποι 

χρηµατοδ

ότησης 

του 

παρελθόν

τος 

Συχνότ

ητα 

επαναξι

ολόγησ

ης 

τραπεζι

κών 

συνεργ

ασιών 

Αριθµός 

τραπεζικών 

συνεργασιώ

ν 

Ξένα 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Εσωτερική 

χρηµατοδότηση 

Correlation 

Coefficient 
1,000 -,199 -,270 -,019 -,194 -,382(*) ,119 -,012 ,046 ,081 -,005 ,026 -,169 -,167 ,218 -,106 -,213 -,120 -,259 -,032 ,085 ,000 -,286 -,086 ,215 

  Sig. (2-tailed) . ,244 ,103 ,909 ,249 ,024 ,481 ,946 ,782 ,636 ,977 ,881 ,317 ,335 ,223 ,533 ,204 ,472 ,123 ,858 ,613 1,000 ,139 ,643 ,230 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Κλασσικός τραπεζικός 

δανεισµός 

Correlation 

Coefficient 
-,199 1,000 -,089 ,102 -,390(*) ,125 -,134 ,150 -,115 -,218 ,026 -,152 ,261 ,008 ,040 ,222 -,007 -,151 ,257 -,050 ,125 -,029 ,298 -,141 -,075 

  Sig. (2-tailed) ,244 . ,576 ,533 ,016 ,441 ,410 ,376 ,473 ,186 ,871 ,365 ,109 ,962 ,817 ,174 ,964 ,346 ,111 ,772 ,439 ,861 ,109 ,441 ,667 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Μετατρέψιµες οµολογίες Correlation 

Coefficient 
-,270 -,089 1,000 -,582(**) -,029 -,154 -,058 -,332(*) -,069 -,073 ,119 ,087 -,090 ,472(**) -,089 ,164 -,091 -,060 -,045 -,004 -,071 ,248 -,225 ,093 -,228 

  Sig. (2-tailed) ,103 ,576 . ,000 ,853 ,328 ,711 ,044 ,657 ,647 ,448 ,591 ,568 ,003 ,593 ,300 ,558 ,701 ,774 ,979 ,652 ,126 ,210 ,593 ,172 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Έκδοση νέων µετοχών 

για υφιστάµενους 

µετόχους 

Correlation 

Coefficient -,019 ,102 -,582(**) 1,000 ,075 ,197 -,110 ,139 -,093 -,121 -,010 ,008 ,186 
-

,480(**) 
-,084 -,069 ,230 ,076 ,064 -,312 ,092 -,202 

,441(*

) 
,030 ,168 

  Sig. (2-tailed) ,909 ,533 ,000 . ,641 ,222 ,496 ,411 ,559 ,458 ,948 ,963 ,252 ,004 ,624 ,669 ,151 ,632 ,688 ,067 ,568 ,223 ,017 ,869 ,332 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

∆ηµόσια εγγραφή Correlation 

Coefficient 
-,194 -,390(*) -,029 ,075 1,000 -,133 ,104 ,059 ,214 ,238 -,123 ,118 ,014 -,064 -,179 -,228 ,270 ,380(*) ,010 ,076 -,172 ,004 -,035 ,299 ,169 

  Sig. (2-tailed) ,249 ,016 ,853 ,641 . ,406 ,516 ,723 ,175 ,143 ,440 ,476 ,931 ,696 ,290 ,158 ,088 ,016 ,950 ,651 ,278 ,982 ,848 ,096 ,323 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Έκδοση νέων µετοχών 

για χορηγούς κεφαλαίων 

Correlation 

Coefficient 
-,382(*) ,125 -,154 ,197 -,133 1,000 ,081 ,081 -,068 -,004 -,044 -,162 ,045 ,000 ,010 -,160 ,013 -,049 ,341(*) ,013 -,063 -,037 ,285 -,114 ,164 

  Sig. (2-tailed) ,024 ,441 ,328 ,222 ,406 . ,617 ,632 ,668 ,982 ,781 ,327 ,780 1,000 ,952 ,324 ,935 ,759 ,033 ,937 ,694 ,822 ,122 ,523 ,340 

  N 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 27 28 29 29 29 29 29 29 29 29 28 26 21 22 

Φορολογικές ανταµοιβές Correlation 

Coefficient 
,119 -,134 -,058 -,110 ,104 ,081 1,000 ,069 ,174 ,093 ,077 ,089 ,062 ,154 ,321(**) ,225(*) ,204(*) ,020 ,046 ,113 ,207(*) ,213(*) -,122 ,212(*) ,068 

  Sig. (2-tailed) ,481 ,410 ,711 ,496 ,516 ,617 . ,494 ,074 ,340 ,435 ,376 ,531 ,121 ,002 ,024 ,043 ,842 ,636 ,278 ,036 ,033 ,253 ,035 ,503 

  N 29 29 29 29 29 29 75 75 75 72 71 70 72 74 74 72 70 72 74 74 71 71 71 62 60 

Αναµενόµενες ταµειακές 

ροές 

Correlation 

Coefficient -,012 ,150 -,332(*) ,139 ,059 ,081 ,069 1,000 ,418(**) ,266(**) -,146 -,006 ,137 ,235(*) ,277(*) ,149 ,033 ,151 ,081 
,450(**

) 
,018 -,097 ,016 ,139 -,089 

  Sig. (2-tailed) ,946 ,376 ,044 ,411 ,723 ,632 ,494 . ,000 ,009 ,161 ,954 ,181 ,023 ,011 ,149 ,757 ,142 ,427 ,000 ,863 ,356 ,888 ,184 ,395 

  N 29 29 29 29 29 29 75 75 75 72 71 70 72 74 74 72 70 72 74 74 71 71 71 62 60 

Κίνδυνος επενδυτικού 

σχεδίου 

Correlation 

Coefficient 
,046 -,115 -,069 -,093 ,214 -,068 ,174 ,418(**) 1,000 ,299(**) ,106 ,179 ,041 ,099 ,284(**) ,183 ,135 ,155 -,060 ,209(*) ,135 -,032 ,011 ,082 -,155 

  Sig. (2-tailed) ,782 ,473 ,657 ,559 ,175 ,668 ,074 ,000 . ,002 ,283 ,075 ,676 ,315 ,006 ,065 ,179 ,114 ,542 ,045 ,170 ,747 ,919 ,410 ,122 

  N 29 29 29 29 29 29 75 75 75 72 71 70 72 74 74 72 70 72 74 74 71 71 71 62 60 

Αποφυγή υποτίµησης 

µετοχικής αξίας 

Correlation 

Coefficient 
,081 -,218 -,073 -,121 ,238 -,004 ,093 ,266(**) ,299(**) 1,000 ,053 ,115 -,022 ,042 ,129 ,137 ,185 ,357(**) ,211(*) ,180 ,104 -,023 ,027 ,120 -,120 

  Sig. (2-tailed) ,636 ,186 ,647 ,458 ,143 ,982 ,340 ,009 ,002 . ,589 ,248 ,826 ,673 ,212 ,167 ,065 ,000 ,031 ,083 ,287 ,822 ,801 ,228 ,234 

  N 28 28 28 28 28 28 72 72 72 72 70 69 69 71 72 70 69 70 72 72 70 69 69 61 58 

∆ιατήρηση κυριαρχίας 

µετόχων 

Correlation 

Coefficient 
-,005 ,026 ,119 -,010 -,123 -,044 ,077 -,146 ,106 ,053 1,000 ,520(**) ,026 -,003 -,149 ,149 ,176 ,120 -,010 -,053 ,689(**) ,230(*) -,124 ,097 ,022 

  Sig. (2-tailed) ,977 ,871 ,448 ,948 ,440 ,781 ,435 ,161 ,283 ,589 . ,000 ,790 ,973 ,157 ,137 ,081 ,219 ,918 ,617 ,000 ,022 ,254 ,333 ,830 

  N 28 28 28 28 28 28 71 71 71 70 71 68 69 70 71 69 69 71 71 70 70 69 68 60 57 

Μακροοικονοµική 

κατάσταση 

Correlation 

Coefficient 
,026 -,152 ,087 ,008 ,118 -,162 ,089 -,006 ,179 ,115 ,520(**) 1,000 ,284(**) ,091 -,055 ,179 ,356(**) ,185 ,003 ,110 ,372(**) ,175 -,169 ,109 ,179 

  Sig. (2-tailed) ,881 ,365 ,591 ,963 ,476 ,327 ,376 ,954 ,075 ,248 ,000 . ,004 ,370 ,609 ,074 ,000 ,065 ,977 ,304 ,000 ,088 ,122 ,287 ,084 

  N 27 27 27 27 27 27 70 70 70 69 68 70 69 70 69 70 68 68 69 70 68 67 68 59 56 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

εταιρείας 

Correlation 

Coefficient 
-,169 ,261 -,090 ,186 ,014 ,045 ,062 ,137 ,041 -,022 ,026 ,284(**) 1,000 ,192 ,127 ,043 ,142 ,059 ,120 ,193 ,034 ,138 -,204 ,110 ,112 

  Sig. (2-tailed) ,317 ,109 ,568 ,252 ,931 ,780 ,531 ,181 ,676 ,826 ,790 ,004 . ,052 ,221 ,667 ,157 ,550 ,225 ,067 ,734 ,167 ,056 ,274 ,267 
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  N 28 28 28 28 28 28 72 72 72 69 69 69 72 72 71 70 69 70 71 71 69 70 69 60 58 

Χρηµατοδοτική ευελιξία Correlation 

Coefficient -,167 ,008 ,472(**) -,480(**) -,064 ,000 ,154 ,235(*) ,099 ,042 -,003 ,091 ,192 1,000 ,284(**) ,266(**) ,099 ,083 ,264(**) 
,288(**

) 
,140 

,263(**

) 
-,164 ,198 ,166 

  Sig. (2-tailed) ,335 ,962 ,003 ,004 ,696 1,000 ,121 ,023 ,315 ,673 ,973 ,370 ,052 . ,007 ,008 ,335 ,410 ,008 ,007 ,165 ,010 ,133 ,053 ,107 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 71 70 70 72 74 73 72 70 71 73 73 70 71 70 61 59 

Αποφυγή κινδύνου 

χρεοκοπίας 

Correlation 

Coefficient 
,218 ,040 -,089 -,084 -,179 ,010 ,321(**) ,277(*) ,284(**) ,129 -,149 -,055 ,127 ,284(**) 1,000 ,129 ,090 -,087 ,072 ,250(*) ,067 ,036 -,107 ,121 -,068 

  Sig. (2-tailed) ,223 ,817 ,593 ,624 ,290 ,952 ,002 ,011 ,006 ,212 ,157 ,609 ,221 ,007 . ,224 ,400 ,402 ,487 ,024 ,523 ,730 ,347 ,250 ,521 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 72 71 69 71 73 74 71 70 72 74 73 71 71 70 62 60 

Χρηµατοδοτικές επιλογές 

ανταγωνισµού 

Correlation 

Coefficient 
-,106 ,222 ,164 -,069 -,228 -,160 ,225(*) ,149 ,183 ,137 ,149 ,179 ,043 ,266(**) ,129 1,000 ,216(*) ,060 ,079 ,144 ,307(**) ,258(*) -,056 ,010 -,002 

  Sig. (2-tailed) ,533 ,174 ,300 ,669 ,158 ,324 ,024 ,149 ,065 ,167 ,137 ,074 ,667 ,008 ,224 . ,032 ,548 ,429 ,173 ,002 ,011 ,608 ,924 ,988 

  N 29 29 29 29 29 29 72 72 72 70 69 70 70 72 71 72 70 70 71 72 70 69 68 59 57 

Αντίδραση αγοράς Correlation 

Coefficient 
-,213 -,007 -,091 ,230 ,270 ,013 ,204(*) ,033 ,135 ,185 ,176 ,356(**) ,142 ,099 ,090 ,216(*) 1,000 ,186 ,075 -,183 ,252(*) ,166 ,039 ,008 ,002 

  Sig. (2-tailed) ,204 ,964 ,558 ,151 ,088 ,935 ,043 ,757 ,179 ,065 ,081 ,000 ,157 ,335 ,400 ,032 . ,062 ,460 ,089 ,011 ,105 ,722 ,938 ,982 

  N 29 29 29 29 29 29 70 70 70 69 69 68 69 70 70 70 70 70 70 70 70 69 66 58 56 

Μεγιστοποίηση 

µετοχικής τιµής 

Correlation 

Coefficient 
-,120 -,151 -,060 ,076 ,380(*) -,049 ,020 ,151 ,155 ,357(**) ,120 ,185 ,059 ,083 -,087 ,060 ,186 1,000 ,320(**) ,215(*) ,011 -,117 -,113 ,169 ,137 

  Sig. (2-tailed) ,472 ,346 ,701 ,632 ,016 ,759 ,842 ,142 ,114 ,000 ,219 ,065 ,550 ,410 ,402 ,548 ,062 . ,001 ,041 ,912 ,243 ,295 ,091 ,176 

  N 29 29 29 29 29 29 72 72 72 70 71 68 70 71 72 70 70 72 72 71 71 70 68 60 58 

∆ιατήρηση σταθερής 

µερισµατικής πολιτικής 

Correlation 

Coefficient -,259 ,257 -,045 ,064 ,010 ,341(*) ,046 ,081 -,060 ,211(*) -,010 ,003 ,120 ,264(**) ,072 ,079 ,075 ,320(**) 1,000 
,298(**

) 
,029 ,114 ,177 ,045 ,083 

  Sig. (2-tailed) ,123 ,111 ,774 ,688 ,950 ,033 ,636 ,427 ,542 ,031 ,918 ,977 ,225 ,008 ,487 ,429 ,460 ,001 . ,004 ,766 ,257 ,100 ,654 ,405 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 72 71 69 71 73 74 71 70 72 74 73 71 71 70 62 60 

Μεγιστοποίηση εταιρικής 

κερδοφορίας 

Correlation 

Coefficient 
-,032 -,050 -,004 -,312 ,076 ,013 ,113 ,450(**) ,209(*) ,180 -,053 ,110 ,193 ,288(**) ,250(*) ,144 -,183 ,215(*) ,298(**) 1,000 -,041 -,080 -,179 ,123 ,080 

  Sig. (2-tailed) ,858 ,772 ,979 ,067 ,651 ,937 ,278 ,000 ,045 ,083 ,617 ,304 ,067 ,007 ,024 ,173 ,089 ,041 ,004 . ,698 ,460 ,118 ,248 ,459 

  N 29 29 29 29 29 29 74 74 74 72 70 70 71 73 73 72 70 71 73 74 71 70 70 61 59 

∆ιατήρηση κυριαρχίας 

µετόχων 

Correlation 

Coefficient ,085 ,125 -,071 ,092 -,172 -,063 ,207(*) ,018 ,135 ,104 ,689(**) ,372(**) ,034 ,140 ,067 ,307(**) ,252(*) ,011 ,029 -,041 1,000 
,274(**

) 
,005 ,114 ,084 

  Sig. (2-tailed) ,613 ,439 ,652 ,568 ,278 ,694 ,036 ,863 ,170 ,287 ,000 ,000 ,734 ,165 ,523 ,002 ,011 ,912 ,766 ,698 . ,007 ,962 ,258 ,410 

  N 29 29 29 29 29 29 71 71 71 70 70 68 69 70 71 70 70 71 71 71 71 69 67 59 57 

Επιτυχείς τρόποι 

χρηµατοδότησης του 

παρελθόντος 

Correlation 

Coefficient ,000 -,029 ,248 -,202 ,004 -,037 ,213(*) -,097 -,032 -,023 ,230(*) ,175 ,138 ,263(**) ,036 ,258(*) ,166 -,117 ,114 -,080 ,274(**) 1,000 -,024 -,077 ,079 

  Sig. (2-tailed) 1,000 ,861 ,126 ,223 ,982 ,822 ,033 ,356 ,747 ,822 ,022 ,088 ,167 ,010 ,730 ,011 ,105 ,243 ,257 ,460 ,007 . ,828 ,453 ,443 

  N 28 28 28 28 28 28 71 71 71 69 69 67 70 71 71 69 69 70 71 70 69 71 67 59 57 

Συχνότητα 

επαναξιολόγησης 

τραπεζικών συνεργασιών 

Correlation 

Coefficient -,286 ,298 -,225 ,441(*) -,035 ,285 -,122 ,016 ,011 ,027 -,124 -,169 -,204 -,164 -,107 -,056 ,039 -,113 ,177 -,179 ,005 -,024 1,000 -,053 -,177 

  Sig. (2-tailed) ,139 ,109 ,210 ,017 ,848 ,122 ,253 ,888 ,919 ,801 ,254 ,122 ,056 ,133 ,347 ,608 ,722 ,295 ,100 ,118 ,962 ,828 . ,628 ,107 

  N 26 26 26 26 26 26 71 71 71 69 68 68 69 70 70 68 66 68 70 70 67 67 71 60 58 

Αριθµός τραπεζικών 

συνεργασιών 

Correlation 

Coefficient 
-,086 -,141 ,093 ,030 ,299 -,114 ,212(*) ,139 ,082 ,120 ,097 ,109 ,110 ,198 ,121 ,010 ,008 ,169 ,045 ,123 ,114 -,077 -,053 1,000 ,048 

  Sig. (2-tailed) ,643 ,441 ,593 ,869 ,096 ,523 ,035 ,184 ,410 ,228 ,333 ,287 ,274 ,053 ,250 ,924 ,938 ,091 ,654 ,248 ,258 ,453 ,628 . ,624 

  N 21 21 21 21 21 21 62 62 62 61 60 59 60 61 62 59 58 60 62 61 59 59 60 62 55 

Ξένα προς ίδια κεφάλαια Correlation 

Coefficient 
,215 -,075 -,228 ,168 ,169 ,164 ,068 -,089 -,155 -,120 ,022 ,179 ,112 ,166 -,068 -,002 ,002 ,137 ,083 ,080 ,084 ,079 -,177 ,048 1,000 

  Sig. (2-tailed) ,230 ,667 ,172 ,332 ,323 ,340 ,503 ,395 ,122 ,234 ,830 ,084 ,267 ,107 ,521 ,988 ,982 ,176 ,405 ,459 ,410 ,443 ,107 ,624 . 

  N 22 22 22 22 22 22 60 60 60 58 57 56 58 59 60 57 56 58 60 59 57 57 58 55 60 

 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

 

Γραµµική παλινδρόµηση για το σύνολο του δείγµατος (L1 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια -2,1813 1,87374 215 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,0171184 1,00374262 215 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,1652163 ,86925930 215 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,1454035 ,91699497 215 

Zscore:  Κερδοφορία ,1107728 1,00572840 215 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,0395421 1,01058138 215 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,1149777 ,94023570 215 

Zscore:  Αποσβέσεις ,0784775 1,04359003 215 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0105818 1,09129114 215 

Zscore:  Βαθµολόγηση -,0241742 1,00917443 215 

 

 

Correlations 

 

  

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρ

ησης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπι

κού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδο

φορία 

Zscore:  

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπο

ίησης 

Zscore:  

Αποσβ

έσεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Zscore:  

Βαθµολ

όγηση 

Pearson 

Correlat

ion 

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 -,155 ,285 ,302 -,078 ,052 ,370 ,091 ,125 ,145 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,155 1,000 ,025 ,102 -,127 -,079 ,152 -,113 -,062 -,024 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,285 ,025 1,000 ,738 ,097 -,147 ,413 ,129 ,012 -,463 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,302 ,102 ,738 1,000 ,158 -,041 ,221 -,001 ,047 -,512 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,078 -,127 ,097 ,158 1,000 ,315 -,170 ,383 ,029 -,151 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,052 -,079 -,147 -,041 ,315 1,000 -,187 ,157 ,119 ,143 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,370 ,152 ,413 ,221 -,170 -,187 1,000 ,254 -,107 ,023 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,091 -,113 ,129 -,001 ,383 ,157 ,254 1,000 -,024 ,006 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,125 -,062 ,012 ,047 ,029 ,119 -,107 -,024 1,000 -,017 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,145 -,024 -,463 -,512 -,151 ,143 ,023 ,006 -,017 1,000 
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Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,012 ,000 ,000 ,129 ,224 ,000 ,093 ,033 ,017 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,012 . ,357 ,069 ,032 ,124 ,013 ,049 ,183 ,362 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,000 ,357 . ,000 ,079 ,016 ,000 ,029 ,429 ,000 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,000 ,069 ,000 . ,010 ,277 ,001 ,492 ,245 ,000 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,129 ,032 ,079 ,010 . ,000 ,006 ,000 ,334 ,014 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,224 ,124 ,016 ,277 ,000 . ,003 ,010 ,040 ,018 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,000 ,013 ,000 ,001 ,006 ,003 . ,000 ,060 ,370 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,093 ,049 ,029 ,492 ,000 ,010 ,000 . ,361 ,467 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,033 ,183 ,429 ,245 ,334 ,040 ,060 ,361 . ,401 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,017 ,362 ,000 ,000 ,014 ,018 ,370 ,467 ,401 . 

N ∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 
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Variables Entered/Removed(a) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Zscore:  

Βαθµολόγηση 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

5 Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Model Summary(f) 

 

Model 

  

R 

  

R Square 

  

Adjusted 

R Square 

  

Std. Error of 

the Estimate  

 

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,370(a) ,137 ,133 1,74502 ,137 33,738 1 213 ,000   

2 ,434(b) ,188 ,180 1,69638 ,051 13,389 1 212 ,000   

3 ,529(c) ,280 ,270 1,60133 ,092 26,916 1 211 ,000   

4 ,578(d) ,334 ,322 1,54334 ,054 17,153 1 210 ,000   

5 ,592(e) ,351 ,335 1,52759 ,017 5,353 1 209 ,022 2,129 

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore: 

Βαθµολόγηση 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Βαθµολόγηση, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Βαθµολόγηση, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης, Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης 

f  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

ANOVA(f) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 102,734 1 102,734 33,738 ,000(a) 

  Residual 648,602 213 3,045     

  Total 751,336 214       

2 Regression 141,263 2 70,631 24,544 ,000(b) 

  Residual 610,073 212 2,878     

  Total 751,336 214       

3 Regression 210,281 3 70,094 27,335 ,000(c) 

  Residual 541,055 211 2,564     

  Total 751,336 214       

4 Regression 251,139 4 62,785 26,359 ,000(d) 

  Residual 500,198 210 2,382     

  Total 751,336 214       
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5 Regression 263,631 5 52,726 22,595 ,000(e) 

  Residual 487,706 209 2,334     

  Total 751,336 214       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Βαθµολόγηση 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Βαθµολόγηση, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Βαθµολόγηση, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης, Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης 

f  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -2,097 ,120   -17,486 ,000 -2,333 -1,860           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίη

σης 

,737 ,127 ,370 5,808 ,000 ,487 ,987 ,370 ,370 ,370 1,000 1,000 

2 (Constant) -2,177 ,119   -18,354 ,000 -2,411 -1,944           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίη

σης 

,635 ,126 ,319 5,020 ,000 ,385 ,884 ,370 ,326 ,311 ,951 1,051 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,474 ,130 ,232 3,659 ,000 ,219 ,730 ,302 ,244 ,226 ,951 1,051 

3 (Constant) -2,231 ,112   -19,838 ,000 -2,452 -2,009           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίη

σης 

,533 ,121 ,267 4,405 ,000 ,294 ,771 ,370 ,290 ,257 ,926 1,080 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,872 ,144 ,427 6,039 ,000 ,587 1,157 ,302 ,384 ,353 ,683 1,463 

  Zscore:  

Βαθµολόγ

ηση 

,664 ,128 ,358 5,188 ,000 ,412 ,916 ,145 ,336 ,303 ,718 1,393 

4 (Constant) -2,236 ,108   -20,634 ,000 -2,450 -2,023           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίη

σης 

,596 ,118 ,299 5,069 ,000 ,364 ,828 ,370 ,330 ,285 ,911 1,098 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,910 ,139 ,445 6,524 ,000 ,635 1,185 ,302 ,411 ,367 ,680 1,470 

  Zscore:  

Βαθµολόγ

ηση 

,670 ,123 ,361 5,429 ,000 ,427 ,913 ,145 ,351 ,306 ,718 1,393 

  Zscore:  

Ηλικία 
-,442 ,107 -,237 -4,142 ,000 -,652 -,231 -,155 -,275 

-

,233 
,972 1,029 
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της 

επιχείρησ

ης 

5 (Constant) -2,231 ,107   -20,796 ,000 -2,443 -2,020           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίη

σης 

,627 ,117 ,315 5,355 ,000 ,396 ,858 ,370 ,347 ,298 ,898 1,113 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,884 ,139 ,433 6,384 ,000 ,611 1,157 ,302 ,404 ,356 ,676 1,479 

  Zscore:  

Βαθµολόγ

ηση 

,662 ,122 ,356 5,416 ,000 ,421 ,903 ,145 ,351 ,302 ,717 1,394 

  Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρησ

ης 

-,429 ,106 -,230 -4,058 ,000 -,637 -,220 -,155 -,270 
-

,226 
,969 1,032 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,224 ,097 ,130 2,314 ,022 ,033 ,414 ,125 ,158 ,129 ,980 1,021 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Excluded Variables(f) 

 

Model 

  

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

Partial 

Correlation 

  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,216(a) -3,433 ,001 -,229 ,977 1,024 ,977 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,159(a) 2,300 ,022 ,156 ,829 1,206 ,829 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,232(a) 3,659 ,000 ,244 ,951 1,051 ,951 

  Zscore:  Κερδοφορία -,015(a) -,238 ,812 -,016 ,971 1,030 ,971 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,126(a) 1,952 ,052 ,133 ,965 1,036 ,965 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,003(a) -,051 ,959 -,003 ,936 1,069 ,936 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,167(a) 2,638 ,009 ,178 ,989 1,011 ,989 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,137(a) 2,166 ,031 ,147 ,999 1,001 ,999 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,233(b) -3,831 ,000 -,255 ,972 1,029 ,934 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,046(b) -,467 ,641 -,032 ,390 2,565 ,390 

  Zscore:  Κερδοφορία -,065(b) -1,010 ,314 -,069 ,931 1,074 ,908 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,125(b) 2,006 ,046 ,137 ,965 1,036 ,919 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,011(b) ,170 ,865 ,012 ,932 1,073 ,887 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,151(b) 2,444 ,015 ,166 ,983 1,017 ,938 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,358(b) 5,188 ,000 ,336 ,718 1,393 ,683 

3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,237(c) -4,142 ,000 -,275 ,972 1,029 ,680 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,069(c) ,712 ,477 ,049 ,369 2,707 ,369 

  Zscore:  Κερδοφορία -,049(c) -,813 ,417 -,056 ,929 1,077 ,668 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,073(c) 1,213 ,227 ,083 ,935 1,070 ,677 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,023(c) ,379 ,705 ,026 ,931 1,074 ,680 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,142(c) 2,441 ,015 ,166 ,983 1,018 ,679 

4 Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,016(d) ,173 ,863 ,012 ,362 2,759 ,362 
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  Zscore:  Κερδοφορία -,080(d) -1,356 ,177 -,093 ,915 1,092 ,664 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,060(d) 1,029 ,305 ,071 ,932 1,073 ,674 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,015(d) -,249 ,804 -,017 ,909 1,101 ,678 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,130(d) 2,314 ,022 ,158 ,980 1,021 ,676 

5 Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,013(e) ,144 ,885 ,010 ,362 2,759 ,362 

  Zscore:  Κερδοφορία -,079(e) -1,351 ,178 -,093 ,915 1,093 ,659 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,048(e) ,821 ,413 ,057 ,923 1,083 ,670 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,015(e) -,252 ,801 -,017 ,909 1,101 ,673 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, 

Zscore:  Βαθµολόγηση 

d  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, 

Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Κύκλος εργασιών, 

Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης, Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης 

f  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficient Correlations(a) 

 

Model 

  

  

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

1 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000         

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,016         

2 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 -,221       

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,221 1,000       

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,016 -,004       

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,004 ,017       

3 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 -,271 -,162     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,271 1,000 ,531     

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,162 ,531 1,000     

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,015 -,005 -,003     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,005 ,021 ,010     

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,003 ,010 ,016     

4 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 -,259 -,159 -,130   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,259 1,000 ,530 -,066   

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,159 ,530 1,000 -,011   

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,130 -,066 -,011 1,000   

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,014 -,004 -,002 -,002   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,004 ,019 ,009 -,001   

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,002 ,009 ,015 ,000   

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,002 -,001 ,000 ,011   

5 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 -,266 -,162 -,123 ,116 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,266 1,000 ,531 -,070 -,080 

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,162 ,531 1,000 -,013 -,029 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,123 -,070 -,013 1,000 ,052 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,116 -,080 -,029 ,052 1,000 

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,014 -,004 -,002 -,002 ,001 
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    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,004 ,019 ,009 -,001 -,001 

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,002 ,009 ,015 ,000 ,000 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,002 -,001 ,000 ,011 ,001 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,001 -,001 ,000 ,001 ,009 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

Condition 

Index 

  

Variance Proportions 

  

(Constant) 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

1 1 1,122 1,000 ,44 ,44         

  2 ,878 1,130 ,56 ,56         

2 1 1,203 1,000 ,04 ,29 ,45       

  2 1,116 1,038 ,57 ,25 ,03       

  3 ,681 1,330 ,39 ,47 ,52       

3 1 1,558 1,000 ,02 ,02 ,22 ,20     

  2 1,126 1,176 ,37 ,44 ,00 ,00     

  3 ,902 1,314 ,49 ,33 ,00 ,16     

  4 ,415 1,938 ,12 ,21 ,78 ,64     

4 1 1,580 1,000 ,02 ,03 ,21 ,18 ,02   

  2 1,201 1,147 ,20 ,33 ,00 ,03 ,20   

  3 ,964 1,280 ,54 ,00 ,00 ,09 ,33   

  4 ,841 1,371 ,13 ,44 ,01 ,06 ,44   

  5 ,415 1,952 ,12 ,20 ,78 ,64 ,00   

5 1 1,580 1,000 ,02 ,03 ,21 ,18 ,02 ,00 

  2 1,254 1,123 ,12 ,28 ,00 ,02 ,17 ,14 

  3 ,995 1,260 ,54 ,01 ,00 ,02 ,04 ,34 

  4 ,927 1,306 ,08 ,00 ,00 ,06 ,43 ,45 

  5 ,835 1,375 ,13 ,46 ,02 ,09 ,34 ,05 

  6 ,409 1,965 ,12 ,21 ,78 ,63 ,00 ,02 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

 Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual Status 

1 ,833 -1,66 -2,9348 1,27190   

2 . -1,40 . . M(a) 

3 ,521 -2,25 -3,0423 ,79557   

4 . -2,86 . . M(a) 

5 -1,323 -2,61 -,5913 -2,02070   

6 ,269 -3,15 -3,5571 ,41041   

7 -1,951 -5,47 -2,4930 -2,98040   

8 ,483 -1,57 -2,3096 ,73804   

9 . -2,32 . . M(a) 

10 1,015 1,84 ,2883 1,55070   
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11 -1,716 -6,10 -3,4825 -2,62147   

12 ,165 -,88 -1,1324 ,25256   

13 -,081 -2,23 -2,1022 -,12436   

14 -,517 -1,15 -,3593 -,78916   

15 ,738 -,55 -1,6821 1,12766   

16 ,295 -1,56 -2,0092 ,45050   

17 ,937 -,58 -2,0079 1,43059   

18 . . -2,5299 . M(a) 

19 -,131 -,85 -,6456 -,20012   

20 ,295 -1,59 -2,0376 ,45104   

21 -,438 -2,50 -1,8346 -,66934   

22 -,213 -3,25 -2,9261 -,32583   

23 ,236 -3,04 -3,4054 ,36083   

24 ,416 -2,49 -3,1259 ,63547   

25 -,534 -4,00 -3,1891 -,81580   

26 -1,692 -3,53 -,9456 -2,58415   

27 -,667 -2,64 -1,6195 -1,01848   

28 ,003 -1,05 -1,0573 ,00498   

29 1,076 -,27 -1,9111 1,64336   

30 -1,826 -5,59 -2,8000 -2,79002   

31 ,143 -,77 -,9915 ,21851   

32 . . -1,9982 . M(a) 

33 . -1,73 . . M(a) 

34 ,792 -1,81 -3,0194 1,20930   

35 -1,305 -2,36 -,3653 -1,99277   

36 -,345 -3,66 -3,1288 -,52730   

37 -2,149 -5,77 -2,4872 -3,28267   

38 -,428 -2,69 -2,0407 -,65394   

39 ,722 -1,87 -2,9698 1,10273   

40 . . -2,2409 . M(a) 

41 ,291 -1,36 -1,8012 ,44512   

42 1,246 -1,54 -3,4395 1,90412   

43 ,028 -1,15 -1,1932 ,04347   

44 ,205 -1,73 -2,0448 ,31323   

45 ,662 -,35 -1,3601 1,01197   

46 -,447 -1,56 -,8760 -,68239   

47 -,400 -1,32 -,7126 -,61058   

48 ,705 -,45 -1,5287 1,07650   

49 -,614 -4,07 -3,1328 -,93794   

50 ,065 -1,39 -1,4888 ,09915   

51 ,709 -2,13 -3,2092 1,08362   

52 ,612 -1,62 -2,5502 ,93496   

53 ,715 -1,26 -2,3521 1,09189   

54 1,150 -,10 -1,8611 1,75712   

55 -2,033 -4,28 -1,1729 -3,10591   

56 . . -3,7057 . M(a) 

57 ,150 -2,89 -3,1154 ,22879   

58 -,065 -,71 -,6090 -,09922   

59 1,014 -1,70 -3,2508 1,54940   
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60 -,498 -3,65 -2,8872 -,76096   

61 1,427 -,67 -2,8488 2,17947   

62 -3,389 -7,76 -2,5875 -5,17654   

63 . -1,20 . . M(a) 

64 -,470 -2,95 -2,2310 -,71751   

65 -,178 -1,86 -1,5866 -,27187   

66 -3,374 -8,81 -3,6533 -5,15343   

67 ,126 ,01 -,1844 ,19273   

68 ,600 -2,79 -3,7027 ,91650   

69 -,017 -3,13 -3,1010 -,02564   

70 ,604 -1,74 -2,6624 ,92268   

71 1,085 ,02 -1,6346 1,65730   

72 . -1,09 . . M(a) 

73 1,662 -,09 -2,6286 2,53955   

74 ,919 -,06 -1,4626 1,40430   

75 -2,257 -6,36 -2,9072 -3,44843   

76 ,319 -1,19 -1,6757 ,48756   

77 ,498 -2,25 -3,0129 ,76129   

78 . . -3,1283 . M(a) 

79 -,505 -3,85 -3,0760 -,77213   

80 ,240 -1,69 -2,0582 ,36692   

81 ,438 -1,13 -1,8041 ,66929   

82 -,186 -,54 -,2540 -,28381   

83 . -4,82 . . M(a) 

84 -1,852 -6,16 -3,3290 -2,82835   

85 ,584 -2,00 -2,8900 ,89252   

86 -,578 -2,64 -1,7528 -,88239   

87 ,120 -1,23 -1,4153 ,18404   

88 -,323 -2,76 -2,2627 -,49303   

89 ,853 -,45 -1,7536 1,30352   

90 . -2,92 . . M(a) 

91 ,984 -,77 -2,2697 1,50379   

92 -,977 -3,43 -1,9402 -1,49289   

93 ,598 -2,08 -2,9972 ,91420   

94 -1,098 -3,66 -1,9869 -1,67785   

95 1,371 -1,44 -3,5392 2,09427   

96 -,243 -3,87 -3,4947 -,37059   

97 -2,262 -6,78 -3,3239 -3,45545   

98 ,444 -1,39 -2,0695 ,67883   

99 -,767 -1,67 -,5031 -1,17188   

100 ,659 -,11 -1,1215 1,00733   

101 1,229 -,35 -2,2283 1,87679   

102 ,889 -1,11 -2,4652 1,35741   

103 -,963 -,17 1,3016 -1,47039   

104 -,473 -1,34 -,6127 -,72264   

105 -,924 -2,43 -1,0163 -1,41113   

106 -,601 -1,35 -,4338 -,91772   

107 ,625 -,14 -1,0960 ,95412   

108 ,608 -1,76 -2,6869 ,92869   

109 ,735 -1,32 -2,4397 1,12275   

110 ,097 -1,12 -1,2699 ,14856   
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111 -1,097 -5,22 -3,5479 -1,67544   

112 ,075 -1,75 -1,8680 ,11418   

113 ,049 -,82 -,8952 ,07476   

114 1,512 -1,79 -4,0974 2,30932   

115 ,205 -2,64 -2,9493 ,31296   

116 ,155 -3,34 -3,5739 ,23618   

117 -,862 -3,93 -2,6131 -1,31705   

118 ,348 -1,82 -2,3531 ,53160   

119 -,529 -3,51 -2,7011 -,80873   

120 -1,026 -4,58 -3,0101 -1,56793   

121 ,779 -1,23 -2,4230 1,19022   

122 . -2,25 . . M(a) 

123 -,383 ,17 ,7555 -,58510   

124 -1,461 -6,61 -4,3825 -2,23160   

125 ,903 -2,18 -3,5636 1,37950   

126 -4,030 -7,90 -1,7488 -6,15603   

127 1,724 -,87 -3,5038 2,63306   

128 1,116 -1,54 -3,2488 1,70523   

129 -,894 -4,53 -3,1688 -1,36534   

130 ,759 -1,97 -3,1341 1,15915   

131 1,049 -1,76 -3,3619 1,60272   

132 -,143 -5,07 -4,8535 -,21886   

133 . -1,75 . . M(a) 

134 -,466 -4,15 -3,4421 -,71216   

135 ,904 -1,13 -2,5136 1,38027   

136 ,073 -3,37 -3,4856 ,11082   

137 . -2,38 . . M(a) 

138 . . -3,1430 . M(a) 

139 -,065 -3,32 -3,2165 -,09916   

140 ,600 -,14 -1,0564 ,91714   

141 -,157 ,31 ,5490 -,23935   

142 ,748 ,69 -,4529 1,14237   

143 1,050 ,79 -,8090 1,60395   

144 -,629 -2,88 -1,9148 -,96045   

145 ,342 -2,17 -2,6907 ,52306   

146 -,749 -2,50 -1,3545 -1,14491   

147 -,063 -,72 -,6269 -,09670   

148 -,317 -2,32 -1,8349 -,48424   

149 ,185 -1,18 -1,4597 ,28303   

150 1,212 -,49 -2,3447 1,85129   

151 ,958 -,94 -2,4070 1,46343   

152 -,411 -3,35 -2,7174 -,62798   

153 . -4,66 . . M(a) 

154 . -,62 . . M(a) 

155 1,324 -,81 -2,8325 2,02261   

156 -,893 -3,76 -2,4006 -1,36337   

157 -,631 -3,65 -2,6899 -,96413   

158 . -2,64 . . M(a) 

159 -,415 -3,39 -2,7542 -,63409   

160 ,322 ,00 -,4936 ,49253   

161 1,528 ,22 -2,1181 2,33339   
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162 . -4,93 . . M(a) 

163 ,463 -,15 -,8541 ,70698   

164 -,396 -3,56 -2,9574 -,60553   

165 -2,416 -8,51 -4,8164 -3,69013   

166 ,185 -,32 -,6065 ,28280   

167 -,453 -3,22 -2,5276 -,69191   

168 ,533 -1,07 -1,8852 ,81418   

169 ,903 -,21 -1,5871 1,37939   

170 ,551 -1,76 -2,6036 ,84094   

171 . -2,17 . . M(a) 

172 ,825 -,45 -1,7059 1,26086   

173 ,926 -,79 -2,2076 1,41516   

174 1,230 ,22 -1,6571 1,87955   

175 ,668 -1,57 -2,5888 1,01968   

176 -1,249 -1,70 ,2077 -1,90853   

177 . -3,89 . . M(a) 

178 ,029 -4,42 -4,4596 ,04397   

179 ,158 -2,02 -2,2653 ,24161   

180 ,971 -,92 -2,4030 1,48345   

181 . -2,85 . . M(a) 

182 ,845 -1,26 -2,5509 1,29091   

183 . -3,19 . . M(a) 

184 ,557 -1,86 -2,7139 ,85054   

185 -,385 -3,12 -2,5325 -,58854   

186 -,173 -2,99 -2,7298 -,26432   

187 . -4,15 . . M(a) 

188 . -1,55 . . M(a) 

189 -3,626 -9,84 -4,3035 -5,53934   

190 . -,23 . . M(a) 

191 1,815 1,23 -1,5459 2,77210   

192 1,109 -2,48 -4,1745 1,69434   

193 -,354 -2,88 -2,3438 -,54091   

194 -2,295 -7,57 -4,0649 -3,50546   

195 -,200 -2,84 -2,5289 -,30618   

196 -,215 -3,46 -3,1344 -,32818   

197 . -1,23 . . M(a) 

198 ,873 -1,17 -2,5049 1,33375   

199 -,028 -2,74 -2,6991 -,04271   

200 ,309 -2,15 -2,6246 ,47233   

201 ,081 -2,38 -2,5045 ,12395   

202 ,134 -2,01 -2,2193 ,20467   

203 ,540 -1,51 -2,3361 ,82501   

204 -,069 -2,78 -2,6743 -,10496   

205 ,555 -1,43 -2,2736 ,84707   

206 ,551 -,01 -,8513 ,84196   

207 -,733 -2,57 -1,4513 -1,12013   

208 -,583 -3,46 -2,5646 -,89067   

209 -,074 -4,21 -4,0996 -,11298   

210 -,678 -2,97 -1,9349 -1,03505   

211 -,630 -2,28 -1,3131 -,96248   

212 -,614 -3,27 -2,3290 -,93778   
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213 -,488 -2,79 -2,0418 -,74473   

214 ,771 -1,58 -2,7605 1,17712   

215 . -,64 . . M(a) 

216 -1,094 -3,52 -1,8538 -1,67102   

217 ,358 -,64 -1,1864 ,54723   

218 ,009 -2,06 -2,0751 ,01420   

219 -,237 -3,12 -2,7616 -,36217   

220 ,895 -,51 -1,8722 1,36667   

221 ,830 -,99 -2,2583 1,26732   

222 -2,884 -8,31 -3,9032 -4,40598   

223 -,349 -2,27 -1,7345 -,53237   

224 . ,23 . . M(a) 

225 1,124 ,08 -1,6341 1,71747   

226 ,197 -,24 -,5378 ,30159   

227 ,023 -1,36 -1,3964 ,03545   

228 ,799 -,86 -2,0808 1,22058   

229 -,159 -2,37 -2,1304 -,24224   

230 ,990 -,98 -2,4900 1,51187   

231 . -13,95 . . M(a) 

232 . -1,27 . . M(a) 

233 ,125 -1,83 -2,0193 ,19151   

234 -,376 -,90 -,3283 -,57392   

235 ,327 -,67 -1,1725 ,49895   

236 -,107 -1,32 -1,1555 -,16403   

237 . -4,62 . . M(a) 

238 ,285 -,94 -1,3786 ,43486   

239 ,964 -1,09 -2,5675 1,47248   

240 ,322 -3,64 -4,1332 ,49242   

241 ,526 -,90 -1,7058 ,80348   

242 -,715 -4,16 -3,0641 -1,09230   

243 ,205 -2,38 -2,6902 ,31245   

244 1,174 -,82 -2,6105 1,79357   

245 1,488 -1,30 -3,5723 2,27295   

246 . ,50 . . M(a) 

247 ,247 -1,76 -2,1380 ,37758   

248 ,887 -1,83 -3,1885 1,35540   

249 1,783 -,64 -3,3679 2,72399   

250 ,996 -,52 -2,0430 1,52218   

251 -,070 -1,27 -1,1592 -,10691   

252 -2,298 -6,49 -2,9825 -3,51074   

253 . -5,39 . . M(a) 

254 1,587 ,36 -2,0681 2,42451   

255 ,348 -1,84 -2,3744 ,53114   

256 ,111 1,25 1,0841 ,16963   

257 -1,749 -2,54 ,1285 -2,67108   

258 -1,391 -2,08 ,0472 -2,12533   

259 -,687 -,56 ,4878 -1,04904   

260 . . . . M(a) 

261 . . . . M(a) 
 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4,8535 1,3016 -2,1663 1,10396 223 

Std. Predicted Value -2,408 3,138 ,014 ,995 223 

Standard Error of 

Predicted Value 
,109 1,492 ,225 ,117 223 

Adjusted Predicted Value -4,8300 12,9200 -2,1043 1,47931 223 

Residual -6,15603 2,77210 ,00348 1,54201 223 

Std. Residual -4,030 1,815 ,002 1,009 223 

Stud. Residual -4,057 1,872 -,006 1,030 223 

Deleted Residual -12,74952 2,95133 -,05854 1,80219 223 

Stud. Deleted Residual -4,216 1,884 -,009 1,040 223 

Mahal. Distance ,091 203,184 4,903 14,164 223 

Cook's Distance ,000 11,077 ,055 ,742 223 

Centered Leverage Value ,000 ,949 ,023 ,066 223 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για το σύνολο του δείγµατος (L2 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια -,9109 1,39906 219 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,0295210 ,99886336 219 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,1452950 ,87447558 219 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,1261552 ,91993861 219 

Zscore:  Κερδοφορία ,1183271 ,99930816 219 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,0291621 1,00517924 219 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,1289661 ,93743774 219 

Zscore:  Αποσβέσεις ,0744811 1,03627846 219 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0092768 1,08136252 219 

Zscore:  Βαθµολόγηση -,0188789 1,00478496 219 

 

 

Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρ

ησης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπι

κού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδοφ

ορία 

Zscore:  

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπο

ίησης 

Zscore:  

Αποσβ

έσεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Zscore:  

Βαθµολό

γηση 

Pearson 

Correlati

on 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 -,073 ,118 ,191 -,193 ,032 ,115 ,017 ,107 ,182 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,073 1,000 ,039 ,114 -,131 -,086 ,160 -,109 -,061 -,028 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,118 ,039 1,000 ,742 ,086 -,155 ,423 ,129 ,014 -,459 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,191 ,114 ,742 1,000 ,147 -,052 ,234 ,005 ,048 -,511 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,193 -,131 ,086 ,147 1,000 ,318 -,174 ,379 ,029 -,151 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,032 -,086 -,155 -,052 ,318 1,000 -,193 ,153 ,119 ,144 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,115 ,160 ,423 ,234 -,174 -,193 1,000 ,255 -,105 ,018 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,017 -,109 ,129 ,005 ,379 ,153 ,255 1,000 -,025 ,002 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,107 -,061 ,014 ,048 ,029 ,119 -,105 -,025 1,000 -,017 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,182 -,028 -,459 -,511 -,151 ,144 ,018 ,002 -,017 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,141 ,040 ,002 ,002 ,318 ,044 ,402 ,058 ,003 

  Zscore:  ,141 . ,283 ,046 ,026 ,103 ,009 ,055 ,184 ,338 
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Ηλικία της 

επιχείρησης 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,040 ,283 . ,000 ,103 ,011 ,000 ,028 ,418 ,000 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,002 ,046 ,000 . ,015 ,224 ,000 ,473 ,240 ,000 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,002 ,026 ,103 ,015 . ,000 ,005 ,000 ,335 ,013 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,318 ,103 ,011 ,224 ,000 . ,002 ,012 ,040 ,017 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,044 ,009 ,000 ,000 ,005 ,002 . ,000 ,061 ,394 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,402 ,055 ,028 ,473 ,000 ,012 ,000 . ,358 ,491 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,058 ,184 ,418 ,240 ,335 ,040 ,061 ,358 . ,401 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,003 ,338 ,000 ,000 ,013 ,017 ,394 ,491 ,401 . 

N ∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 
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Variables Entered/Removed(a) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Κερδοφορία . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Βαθµολόγηση . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 
Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Model Summary(e) 

 

Model 

  

R 

  

R 

Square 

  

Adjusted 

R Square 

  

Std. Error of 

the Estimate 

  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,193(a) ,037 ,033 1,37583 ,037 8,427 1 217 ,004   

2 ,294(b) ,087 ,078 1,34335 ,049 11,620 1 216 ,001   

3 ,425(c) ,180 ,169 1,27536 ,094 24,642 1 215 ,000   

4 ,446(d) ,199 ,184 1,26353 ,019 5,044 1 214 ,026 2,038 

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

ANOVA(e) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 15,951 1 15,951 8,427 ,004(a) 

  Residual 410,758 217 1,893     

  Total 426,709 218       

2 Regression 36,920 2 18,460 10,230 ,000(b) 

  Residual 389,789 216 1,805     

  Total 426,709 218       

3 Regression 77,002 3 25,667 15,780 ,000(c) 

  Residual 349,708 215 1,627     

  Total 426,709 218       

4 Regression 85,054 4 21,263 13,319 ,000(d) 

  Residual 341,655 214 1,597     

  Total 426,709 218       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Coefficients(a) 

 

Model 

  

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -,879 ,094   -9,387 ,000 -1,063 -,694           

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,271 ,093 -,193 -2,903 ,004 -,454 -,087 -,193 -,193 -,193 1,000 1,000 

2 (Constant) -,916 ,092   -9,953 ,000 -1,098 -,735           

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,317 ,092 -,226 -3,443 ,001 -,498 -,135 -,193 -,228 -,224 ,978 1,022 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,341 ,100 ,224 3,409 ,001 ,144 ,538 ,191 ,226 ,222 ,978 1,022 

3 (Constant) -,946 ,088   -10,796 ,000 -1,119 -,773           

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,278 ,088 -,199 -3,169 ,002 -,451 -,105 -,193 -,211 -,196 ,971 1,030 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,613 ,110 ,403 5,592 ,000 ,397 ,829 ,191 ,356 ,345 ,734 1,363 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,499 ,100 ,358 4,964 ,000 ,301 ,697 ,182 ,321 ,306 ,733 1,365 

4 (Constant) -,952 ,087   -10,964 ,000 -1,123 -,781           

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,307 ,088 -,219 -3,496 ,001 -,481 -,134 -,193 -,232 -,214 ,949 1,054 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,645 ,110 ,424 5,887 ,000 ,429 ,861 ,191 ,373 ,360 ,721 1,386 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,504 ,100 ,362 5,059 ,000 ,307 ,700 ,182 ,327 ,309 ,732 1,366 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,196 ,087 -,140 -2,246 ,026 -,368 -,024 -,073 -,152 -,137 ,964 1,037 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

 

Excluded Variables(e) 

 

Model 

  

  

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

Partial 

Correlation 

  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,100(a) -1,492 ,137 -,101 ,983 1,017 ,983 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,136(a) 2,050 ,042 ,138 ,993 1,007 ,993 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,224(a) 3,409 ,001 ,226 ,978 1,022 ,978 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,104(a) 1,487 ,138 ,101 ,899 1,112 ,899 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,084(a) 1,244 ,215 ,084 ,970 1,031 ,970 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,105(a) 1,466 ,144 ,099 ,856 1,168 ,856 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,112(a) 1,693 ,092 ,114 ,999 1,001 ,999 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,156(a) 2,344 ,020 ,157 ,977 1,023 ,977 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,133(b) -2,022 ,044 -,137 ,965 1,037 ,956 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,063(b) -,652 ,515 -,044 ,449 2,228 ,442 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,130(b) 1,898 ,059 ,128 ,889 1,125 ,872 
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  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,026(b) ,377 ,707 ,026 ,901 1,110 ,901 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,119(b) 1,698 ,091 ,115 ,854 1,171 ,835 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,103(b) 1,583 ,115 ,107 ,997 1,003 ,976 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,358(b) 4,964 ,000 ,321 ,733 1,365 ,733 

3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,140(c) -2,246 ,026 -,152 ,964 1,037 ,721 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,001(c) ,014 ,988 ,001 ,440 2,273 ,409 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,075(c) 1,127 ,261 ,077 ,861 1,161 ,710 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,023(c) -,350 ,727 -,024 ,880 1,136 ,666 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,105(c) 1,579 ,116 ,107 ,852 1,173 ,731 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,099(c) 1,615 ,108 ,110 ,997 1,003 ,732 

4 Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,014(d) -,149 ,882 -,010 ,438 2,285 ,400 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,069(d) 1,053 ,294 ,072 ,860 1,163 ,709 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,007(d) -,113 ,910 -,008 ,870 1,149 ,660 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,097(d) 1,464 ,145 ,100 ,849 1,177 ,721 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,091(d) 1,486 ,139 ,101 ,993 1,007 ,719 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Βαθµολόγηση 

d  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Βαθµολόγηση, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficient Correlations(a) 

 

Model 

   

Zscore:  

Κερδοφορία 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 

1 Correlations Zscore:  Κερδοφορία 1,000       

  Covariances Zscore:  Κερδοφορία ,009       

2 Correlations Zscore:  Κερδοφορία 1,000 -,147     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,147 1,000     

  Covariances Zscore:  Κερδοφορία ,008 -,001     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,001 ,010     

3 Correlations Zscore:  Κερδοφορία 1,000 -,082 ,089   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,082 1,000 ,500   

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,089 ,500 1,000   

  Covariances Zscore:  Κερδοφορία ,008 -,001 ,001   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,001 ,012 ,006   

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,001 ,006 ,010   

4 Correlations Zscore:  Κερδοφορία 1,000 -,100 ,085 ,148 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,100 1,000 ,499 -,129 

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,085 ,499 1,000 -,022 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,148 -,129 -,022 1,000 

  Covariances Zscore:  Κερδοφορία ,008 -,001 ,001 ,001 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,001 ,012 ,005 -,001 

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,001 ,005 ,010 ,000 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,001 -,001 ,000 ,008 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model  

 

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

 

Condition 

Index  

Variance Proportions 

 

(Constant) 

Zscore:  

Κερδοφορία 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 

1 1 1,118 1,000 ,44 ,44       

  2 ,882 1,126 ,56 ,56       

2 1 1,277 1,000 ,23 ,26 ,27     

  2 ,886 1,201 ,73 ,31 ,05     

  3 ,836 1,236 ,04 ,43 ,67     

3 1 1,626 1,000 ,03 ,08 ,19 ,18   

  2 1,025 1,259 ,61 ,18 ,02 ,09   

  3 ,872 1,366 ,30 ,74 ,04 ,00   

  4 ,477 1,846 ,05 ,00 ,75 ,73   

4 1 1,628 1,000 ,03 ,07 ,19 ,18 ,00 

  2 1,152 1,189 ,11 ,24 ,02 ,02 ,42 

  3 ,963 1,300 ,74 ,02 ,00 ,06 ,17 

  4 ,788 1,437 ,06 ,68 ,02 ,05 ,37 

  5 ,470 1,862 ,05 ,00 ,77 ,70 ,03 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual Status 

1 ,808 ,08 -,9414 1,02152   

2 . -,89 . . M(a) 

3 -,215 -1,69 -1,4232 -,27158   

4 . -1,46 . . M(a) 

5 -,988 -1,31 -,0601 -1,24802   

6 1,349 ,11 -1,5965 1,70436   

7 -1,192 -2,46 -,9492 -1,50582   

8 -,014 -,83 -,8134 -,01777   

9 . -1,34 . . M(a) 

10 1,962 2,27 -,2054 2,47965   

11 -3,772 -6,10 -1,3377 -4,76626   

12 ,547 -,15 -,8397 ,69063   

13 ,723 ,45 -,4653 ,91385   

14 -,475 -,46 ,1380 -,60018   

15 ,315 -,03 -,4300 ,39784   

16 ,468 -,42 -1,0139 ,59141   

17 ,239 ,06 -,2410 ,30239   

18 ,105 -,65 -,7872 ,13286   

19 ,034 -,28 -,3265 ,04309   

20 -,821 -1,18 -,1458 -1,03785   

21 -,795 -1,85 -,8503 -1,00446   

22 -1,505 -3,25 -1,3505 -1,90144   

23 -,140 -2,07 -1,8972 -,17749   
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24 1,119 ,22 -1,1884 1,41333   

25 -,077 -1,43 -1,3326 -,09690   

26 -1,847 -3,23 -,8974 -2,33392   

27 -1,146 -1,71 -,2578 -1,44789   

28 ,811 -,63 -1,6551 1,02481   

29 ,870 -,01 -1,1119 1,09984   

30 -1,452 -2,67 -,8328 -1,83479   

31 ,318 ,04 -,3614 ,40205   

32 . . ,1552 . M(a) 

33 . -1,33 . . M(a) 

34 ,293 -,79 -1,1626 ,36991   

35 -,277 -,28 ,0733 -,35004   

36 -,564 -2,13 -1,4153 -,71266   

37 -2,354 -4,01 -1,0323 -2,97444   

38 -,785 -2,33 -1,3400 -,99242   

39 ,219 -1,45 -1,7229 ,27665   

40 . . -,8787 . M(a) 

41 ,500 -,13 -,7648 ,63182   

42 ,994 -,11 -1,3682 1,25589   

43 -,312 -,75 -,3514 -,39438   

44 -,208 -1,06 -,7924 -,26264   

45 ,612 ,29 -,4843 ,77267   

46 -,223 -,43 -,1482 -,28131   

47 -,296 -,62 -,2479 -,37461   

48 ,626 -,10 -,8923 ,79153   

49 ,695 -,44 -1,3161 ,87866   

50 ,406 ,00 -,5078 ,51257   

51 ,641 -,07 -,8809 ,80998   

52 ,417 -,33 -,8552 ,52655   

53 ,835 -,49 -1,5491 1,05522   

54 ,856 ,08 -1,0005 1,08123   

55 -1,219 -2,13 -,5920 -1,53989   

56 -,094 -1,95 -1,8333 -,11915   

57 ,270 -1,26 -1,5983 ,34066   

58 -,032 -,39 -,3520 -,04091   

59 ,945 -,32 -1,5155 1,19381   

60 -,746 -1,96 -1,0168 -,94257   

61 ,750 -,04 -,9895 ,94763   

62 -5,189 -7,76 -1,2072 -6,55686   

63 . -,51 . . M(a) 

64 -,287 -1,66 -1,2979 -,36241   

65 -,767 -1,74 -,7758 -,96882   

66 ,848 -,68 -1,7563 1,07203   

67 1,503 ,21 -1,6913 1,89924   

68 1,358 ,61 -1,1102 1,71569   

69 -,717 -2,94 -2,0373 -,90539   

70 ,323 -1,46 -1,8689 ,40765   

71 1,408 ,57 -1,2128 1,77862   

72 . -,57 . . M(a) 
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73 1,509 ,58 -1,3226 1,90680   

74 ,486 ,13 -,4858 ,61385   

75 -1,107 -3,10 -1,7030 -1,39869   

76 ,375 -,78 -1,2545 ,47395   

77 ,362 -,90 -1,3566 ,45711   

78 -,920 -2,72 -1,5593 -1,16247   

79 -,822 -3,23 -2,1864 -1,03902   

80 ,078 -1,41 -1,5105 ,09810   

81 ,180 ,00 -,2310 ,22730   

82 -,655 -,40 ,4326 -,82799   

83 . ,50 . . M(a) 

84 ,448 -1,01 -1,5720 ,56600   

85 ,365 -1,13 -1,5890 ,46144   

86 -,671 -1,71 -,8638 -,84750   

87 ,003 -,33 -,3356 ,00441   

88 -,456 -2,19 -1,6181 -,57666   

89 ,604 ,03 -,7339 ,76372   

90 . -1,12 . . M(a) 

91 ,717 ,20 -,7028 ,90590   

92 -,648 -1,81 -,9879 -,81936   

93 1,363 ,37 -1,3509 1,72252   

94 -,465 -1,28 -,6880 -,58790   

95 ,805 -,38 -1,4003 1,01751   

96 ,038 -1,10 -1,1446 ,04806   

97 -2,145 -4,73 -2,0142 -2,71079   

98 1,228 ,98 -,5743 1,55139   

99 -1,111 -1,34 ,0643 -1,40435   

100 ,657 ,50 -,3347 ,83072   

101 1,255 ,82 -,7670 1,58619   

102 ,684 -,38 -1,2469 ,86471   

103 -,124 ,07 ,2282 -,15608   

104 -,842 -,66 ,4014 -1,06337   

105 -1,304 -2,26 -,6175 -1,64713   

106 -,584 -1,24 -,5062 -,73813   

107 ,598 ,20 -,5533 ,75533   

108 -,065 -1,26 -1,1796 -,08209   

109 1,019 ,02 -1,2674 1,28694   

110 ,245 -,18 -,4887 ,30894   

111 ,992 ,10 -1,1495 1,25312   

112 1,174 1,81 ,3221 1,48316   

113 ,104 -,05 -,1797 ,13110   

114 ,994 -,30 -1,5513 1,25604   

115 -,606 -1,75 -,9808 -,76622   

116 -1,103 -3,27 -1,8795 -1,39336   

117 -,772 -1,81 -,8368 -,97549   

118 1,026 ,62 -,6714 1,29587   

119 ,251 -,78 -1,0997 ,31737   

120 ,435 -,68 -1,2285 ,55001   

121 ,613 -,48 -1,2496 ,77426   
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122 . 1,87 . . M(a) 

123 ,965 ,54 -,6793 1,21958   

124 -4,032 -6,61 -1,5194 -5,09410   

125 ,487 -,51 -1,1224 ,61523   

126 -5,219 -7,90 -1,3105 -6,59431   

127 ,833 -,31 -1,3619 1,05220   

128 1,533 ,39 -1,5475 1,93676   

129 ,051 -1,69 -1,7565 ,06489   

130 ,809 -,34 -1,3616 1,02180   

131 ,826 -,27 -1,3103 1,04422   

132 ,101 -1,96 -2,0915 ,12738   

133 . -,89 . . M(a) 

134 ,570 -,89 -1,6136 ,72070   

135 ,592 -,29 -1,0407 ,74739   

136 ,852 -,02 -1,1014 1,07676   

137 . -1,16 . . M(a) 

138 -,434 -2,08 -1,5357 -,54890   

139 2,468 2,38 -,7383 3,11852   

140 ,320 ,77 ,3651 ,40470   

141 ,116 ,50 ,3485 ,14711   

142 ,858 ,80 -,2881 1,08400   

143 1,269 ,95 -,6545 1,60381   

144 -,803 -1,84 -,8257 -1,01440   

145 ,502 -,14 -,7732 ,63438   

146 -,953 -1,24 -,0371 -1,20426   

147 -,494 -,35 ,2695 -,62384   

148 -,210 -,81 -,5473 -,26597   

149 -,752 -,29 ,6565 -,95065   

150 1,149 ,27 -1,1793 1,45183   

151 ,560 -,47 -1,1756 ,70764   

152 -,742 -2,04 -1,0971 -,93813   

153 . -4,65 . . M(a) 

154 . -,13 . . M(a) 

155 ,890 -,65 -1,7754 1,12425   

156 -1,496 -2,89 -,9951 -1,89004   

157 -,347 -1,37 -,9296 -,43889   

158 . -2,06 . . M(a) 

159 -1,278 -3,39 -1,7735 -1,61477   

160 ,243 ,05 -,2614 ,30709   

161 1,246 ,27 -1,3078 1,57443   

162 . -4,84 . . M(a) 

163 1,526 ,46 -1,4630 1,92779   

164 ,464 -,30 -,8820 ,58654   

165 ,235 -1,96 -2,2573 ,29669   

166 ,230 -,19 -,4820 ,29045   

167 -,437 -1,08 -,5300 -,55200   

168 ,479 -,37 -,9751 ,60474   

169 ,983 ,72 -,5216 1,24149   

170 ,556 -,74 -1,4451 ,70227   
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171 . -1,58 . . M(a) 

172 ,686 ,26 -,6025 ,86716   

173 ,680 -,47 -1,3306 ,85912   

174 1,102 1,13 -,2645 1,39297   

175 1,142 ,54 -,9027 1,44277   

176 -1,332 -1,65 ,0294 -1,68362   

177 . -3,08 . . M(a) 

178 -2,079 -4,42 -1,7888 -2,62650   

179 ,103 -1,07 -1,2022 ,13006   

180 ,576 -,44 -1,1680 ,72814   

181 . -1,91 . . M(a) 

182 ,391 -,85 -1,3454 ,49376   

183 . ,23 . . M(a) 

184 ,069 -,90 -,9871 ,08679   

185 ,042 -1,13 -1,1863 ,05253   

186 ,015 -1,16 -1,1774 ,01907   

187 . -1,21 . . M(a) 

188 . -1,01 . . M(a) 

189 -2,332 -4,81 -1,8614 -2,94621   

190 . 1,08 . . M(a) 

191 1,471 2,06 ,2031 1,85922   

192 ,454 -1,13 -1,7083 ,57409   

193 ,539 -,53 -1,2065 ,68068   

194 -,013 -1,17 -1,1562 -,01690   

195 ,738 -,12 -1,0532 ,93216   

196 -,030 -1,53 -1,4946 -,03777   

197 . -1,01 . . M(a) 

198 ,311 -,68 -1,0744 ,39350   

199 -,191 -1,34 -1,0951 -,24161   

200 ,123 -,67 -,8227 ,15594   

201 -,021 -1,09 -1,0604 -,02646   

202 -1,251 -1,84 -,2563 -1,58090   

203 ,287 -,31 -,6714 ,36308   

204 -,796 -2,20 -1,1925 -1,00597   

205 ,579 -,29 -1,0172 ,73207   

206 ,428 ,41 -,1357 ,54133   

207 -,787 -1,55 -,5612 -,99380   

208 -1,168 -2,23 -,7543 -1,47547   

209 -1,261 -3,63 -2,0327 -1,59333   

210 -1,378 -2,47 -,7249 -1,74114   

211 -,540 -,65 ,0305 -,68240   

212 -1,351 -3,18 -1,4767 -1,70737   

213 -,262 -1,19 -,8554 -,33145   

214 ,351 -,91 -1,3584 ,44369   

215 . -,06 . . M(a) 

216 ,450 -,33 -,8974 ,56911   

217 1,133 1,34 -,0959 1,43115   

218 -,162 -1,43 -1,2275 -,20525   

219 ,084 -1,24 -1,3431 ,10632   
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220 ,494 ,35 -,2793 ,62448   

221 ,312 ,06 -,3350 ,39449   

222 -1,719 -4,02 -1,8468 -2,17191   

223 -,047 -,50 -,4366 -,05983   

224 . ,99 . . M(a) 

225 ,562 ,32 -,3919 ,71032   

226 ,759 ,79 -,1692 ,95891   

227 -,457 -,87 -,2975 -,57732   

228 ,754 -,42 -1,3755 ,95214   

229 -,426 -1,88 -1,3424 -,53875   

230 ,562 -,05 -,7593 ,71013   

231 . -4,46 . . M(a) 

232 . -,65 . . M(a) 

233 -,040 -1,41 -1,3595 -,05012   

234 -1,219 -,35 1,1920 -1,54071   

235 ,106 -,28 -,4114 ,13343   

236 -,551 -,96 -,2653 -,69624   

237 . -1,71 . . M(a) 

238 -,014 -,47 -,4536 -,01797   

239 ,382 -,68 -1,1579 ,48282   

240 -,012 -1,78 -1,7641 -,01484   

241 -,058 -,63 -,5540 -,07325   

242 -1,552 -3,59 -1,6315 -1,96093   

243 -1,007 -2,33 -1,0572 -1,27254   

244 ,220 -,25 -,5237 ,27791   

245 ,880 -,37 -1,4838 1,11139   

246 . 1,13 . . M(a) 

247 -,336 -1,41 -,9889 -,42492   

248 ,005 -1,14 -1,1488 ,00650   

249 ,772 ,32 -,6534 ,97577   

250 ,655 -,03 -,8625 ,82764   

251 -,427 -,62 -,0764 -,53997   

252 -,179 -1,08 -,8537 -,22662   

253 . -1,38 . . M(a) 

254 1,164 1,09 -,3817 1,47086   

255 -,255 -1,63 -1,3079 -,32220   

256 ,565 1,39 ,6725 ,71348   

257 -1,670 -1,51 ,5959 -2,11058   

258 -1,547 -1,76 ,1917 -1,95420   

259 -,668 -,50 ,3493 -,84450   

260 . . . . M(a) 

261 . . . . M(a) 

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -2,2573 1,1920 -,9072 ,61799 227 

Std. Predicted Value -2,156 3,367 ,006 ,989 227 

Standard Error of 

Predicted Value 
,088 ,749 ,173 ,078 227 

Adjusted Predicted Value -2,7191 1,5039 -,9067 ,63270 227 

Residual -6,59431 3,11852 -,01567 1,31885 227 

Std. Residual -5,219 2,468 -,012 1,044 227 

Stud. Residual -5,316 2,481 -,013 1,057 227 

Deleted Residual -6,84220 3,15229 -,01615 1,35571 227 

Stud. Deleted Residual -5,693 2,512 -,016 1,072 227 

Mahal. Distance ,064 75,554 3,936 6,774 227 

Cook's Distance ,000 ,377 ,007 ,030 227 

Centered Leverage Value ,000 ,347 ,018 ,031 227 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια  
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Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια

Partial Regression Plot
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Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια
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Γραµµική παλινδρόµηση για το σύνολο του δείγµατος (L3 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ,0351 ,89711 220 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,0331220 ,99801054 220 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,1435619 ,87285536 220 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,1258066 ,91785045 220 

Zscore:  Κερδοφορία ,1127663 1,00042985 220 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,0301913 1,00299785 220 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,1346976 ,93915068 220 

Zscore:  Αποσβέσεις ,0716409 1,03476771 220 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0082962 1,07898885 220 

Zscore:  Βαθµολόγηση -,0136036 1,00553722 220 

 

 

Correlations 
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  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,111 ,041 1,000 ,742 ,088 -,155 ,423 ,130 ,014 -,459 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,262 ,115 ,742 1,000 ,147 -,051 ,234 ,005 ,048 -,510 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,045 -,126 ,088 ,147 1,000 ,318 -,166 ,381 ,030 -,157 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,210 -,085 -,155 -,051 ,318 1,000 -,191 ,154 ,119 ,142 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,195 ,164 ,423 ,234 -,166 -,191 1,000 ,258 -,103 ,011 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,011 -,106 ,130 ,005 ,381 ,154 ,258 1,000 -,024 -,002 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,136 -,060 ,014 ,048 ,030 ,119 -,103 -,024 1,000 -,018 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,163 -,032 -,459 -,510 -,157 ,142 ,011 -,002 -,018 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,019 ,051 ,000 ,253 ,001 ,002 ,433 ,022 ,008 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,019 . ,275 ,045 ,031 ,105 ,007 ,058 ,187 ,316 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,051 ,275 . ,000 ,097 ,011 ,000 ,027 ,415 ,000 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,000 ,045 ,000 . ,014 ,224 ,000 ,471 ,239 ,000 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,253 ,031 ,097 ,014 . ,000 ,007 ,000 ,329 ,010 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,001 ,105 ,011 ,224 ,000 . ,002 ,011 ,039 ,017 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,002 ,007 ,000 ,000 ,007 ,002 . ,000 ,063 ,435 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,433 ,058 ,027 ,471 ,000 ,011 ,000 . ,361 ,491 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,022 ,187 ,415 ,239 ,329 ,039 ,063 ,361 . ,395 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,008 ,316 ,000 ,000 ,010 ,017 ,435 ,491 ,395 . 

N ∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
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  Zscore:  

Κερδοφορία 
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

 

 

Variables Entered/Removed(a) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Zscore:  Βαθµολόγηση . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 
Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Model Summary(e) 

 

Model  

 

R 

 

 

R 

Square 

Adjusted 

R Square  

Std. Error 

of the 

Estimate  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,262(a) ,068 ,064 ,86787 ,068 16,005 1 218 ,000   

2 ,432(b) ,187 ,179 ,81270 ,118 31,601 1 217 ,000   

3 ,539(c) ,290 ,280 ,76110 ,103 31,422 1 216 ,000   

4 ,556(d) ,309 ,296 ,75245 ,019 5,995 1 215 ,015 1,853 

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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ANOVA(e) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12,055 1 12,055 16,005 ,000(a) 

  Residual 164,198 218 ,753     

  Total 176,253 219       

2 Regression 32,927 2 16,463 24,926 ,000(b) 

  Residual 143,326 217 ,660     

  Total 176,253 219       

3 Regression 51,129 3 17,043 29,421 ,000(c) 

  Residual 125,124 216 ,579     

  Total 176,253 219       

4 Regression 54,523 4 13,631 24,075 ,000(d) 

  Residual 121,730 215 ,566     

  Total 176,253 219       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tol/ce VIF 

1 (Constant) ,003 ,059   ,051 ,960 -,113 ,119           

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,256 ,064 ,262 4,001 ,000 ,130 ,382 ,262 ,262 ,262 1,000 1,000 

2 (Constant) -,017 ,055   -,311 ,756 -,126 ,092           

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,455 ,070 ,466 6,542 ,000 ,318 ,592 ,262 ,406 ,401 ,740 1,352 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,357 ,064 ,400 5,621 ,000 ,232 ,482 ,163 ,357 ,344 ,740 1,352 

3 (Constant) -,073 ,053   -1,380 ,169 -,177 ,031           

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,561 ,068 ,574 8,270 ,000 ,427 ,695 ,262 ,490 ,474 ,682 1,465 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,410 ,060 ,459 6,803 ,000 ,291 ,528 ,163 ,420 ,390 ,722 1,386 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,320 ,057 -,335 -5,606 ,000 -,432 -,207 -,195 -,356 
-

,321 
,922 1,084 

4 (Constant) -,076 ,052   -1,454 ,148 -,179 ,027           

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,573 ,067 ,586 8,519 ,000 ,440 ,705 ,262 ,502 ,483 ,679 1,473 

  Zscore:  ,411 ,060 ,460 6,901 ,000 ,293 ,528 ,163 ,426 ,391 ,722 1,386 
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Βαθµολόγηση 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,300 ,057 -,314 -5,273 ,000 -,412 -,188 -,195 -,338 
-

,299 
,905 1,106 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,127 ,052 -,141 -2,448 ,015 -,229 -,025 -,141 -,165 
-

,139 
,967 1,034 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Excluded Variables(e) 

 

Model 

   

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

Partial 

Correlation 

  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,173(a) -2,662 ,008 -,178 ,987 1,013 ,987 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,186(a) -1,916 ,057 -,129 ,450 2,224 ,450 

  Zscore:  Κερδοφορία ,007(a) ,103 ,918 ,007 ,978 1,022 ,978 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,224(a) 3,516 ,001 ,232 ,997 1,003 ,997 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,271(a) -4,186 ,000 -,273 ,945 1,058 ,945 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,010(a) ,154 ,877 ,010 1,000 1,000 1,000 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,123(a) 1,896 ,059 ,128 ,998 1,002 ,998 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,400(a) 5,621 ,000 ,357 ,740 1,352 ,740 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,184(b) -3,032 ,003 -,202 ,986 1,014 ,730 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,116(b) -1,259 ,209 -,085 ,441 2,269 ,413 

  Zscore:  Κερδοφορία ,041(b) ,651 ,516 ,044 ,969 1,032 ,733 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,181(b) 2,980 ,003 ,199 ,979 1,021 ,726 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,335(b) -5,606 ,000 -,356 ,922 1,084 ,682 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,010(b) ,159 ,874 ,011 1,000 1,000 ,740 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,121(b) 1,984 ,049 ,134 ,998 1,002 ,738 

3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,141(c) -2,448 ,015 -,165 ,967 1,034 ,679 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,102(c) 1,078 ,282 ,073 ,365 2,739 ,365 

  Zscore:  Κερδοφορία -,025(c) -,412 ,681 -,028 ,932 1,073 ,670 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,118(c) 2,007 ,046 ,136 ,936 1,068 ,678 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,103(c) 1,738 ,084 ,118 ,929 1,077 ,679 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,083(c) 1,443 ,150 ,098 ,983 1,017 ,678 

4 Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,073(d) ,768 ,443 ,052 ,359 2,789 ,359 

  Zscore:  Κερδοφορία -,042(d) -,714 ,476 -,049 ,919 1,089 ,665 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,110(d) 1,890 ,060 ,128 ,933 1,072 ,674 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,083(d) 1,398 ,164 ,095 ,907 1,102 ,676 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,076(d) 1,336 ,183 ,091 ,981 1,020 ,674 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  

Βαθµός παγιοποίησης 

d  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  

Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Coefficient Correlations(a) 

 

Model  

  

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 

1 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000       

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,004       

2 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 ,510     

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,510 1,000     

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,005 ,002     

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,002 ,004     

3 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 ,527 -,278   

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,527 1,000 -,156   

    Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,278 -,156 1,000   

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,005 ,002 -,001   

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,002 ,004 -,001   

    Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,001 -,001 ,003   

4 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 ,527 -,265 -,072 

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,527 1,000 -,153 -,008 

    Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,265 -,153 1,000 -,139 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,072 -,008 -,139 1,000 

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,005 ,002 -,001 ,000 

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,002 ,004 -,001 -2,61E-005 

    Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,001 -,001 ,003 ,000 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,000 -2,61E-005 ,000 ,003 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

 

Condition 

Index 

   

Variance Proportions 

(Constant) 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

1 1 1,136 1,000 ,43 ,43       

  2 ,864 1,147 ,57 ,57       

2 1 1,529 1,000 ,03 ,24 ,22     

  2 ,993 1,241 ,92 ,00 ,05     

  3 ,478 1,788 ,06 ,76 ,73     

3 1 1,554 1,000 ,01 ,22 ,20 ,03   

  2 1,145 1,165 ,40 ,00 ,01 ,40   

  3 ,885 1,325 ,47 ,01 ,16 ,36   

  4 ,417 1,930 ,11 ,77 ,63 ,22   

4 1 1,586 1,000 ,01 ,20 ,17 ,04 ,03 

  2 1,220 1,140 ,24 ,01 ,04 ,28 ,17 

  3 ,952 1,291 ,51 ,00 ,09 ,00 ,37 

  4 ,825 1,386 ,12 ,02 ,07 ,46 ,42 

  5 ,417 1,951 ,12 ,77 ,64 ,21 ,00 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια Predicted Value Residual Status 

1 ,486 ,72 ,3500 ,36568   

2 . -,67 . . M(a) 

3 -,174 -,09 ,0439 -,13091   

4 . -1,15 . . M(a) 

5 -1,021 -,80 -,0306 -,76794   

6 ,593 ,40 -,0488 ,44606   

7 -,601 ,18 ,6290 -,45221   

8 -,391 -,28 ,0166 -,29400   

9 . -,64 . . M(a) 

10 3,638 3,00 ,2644 2,73738   

11 -,750 -,15 ,4133 -,56410   

12 1,047 ,63 -,1567 ,78799   

13 ,656 1,37 ,8771 ,49375   

14 -,818 -,02 ,5910 -,61572   

15 -,210 ,31 ,4680 -,15806   

16 ,350 ,01 -,2548 ,26360   

17 -,479 ,43 ,7912 -,36013   

18 -,224 ,05 ,2170 -,16822   

19 ,274 ,27 ,0646 ,20623   

20 -2,078 -1,52 ,0441 -1,56333   

21 -,911 -1,00 -,3117 -,68559   

22 -2,135 -1,90 -,2983 -1,60629   

23 ,179 -,20 -,3301 ,13432   

24 ,672 ,76 ,2553 ,50553   

25 -1,000 -,55 ,2020 -,75249   

26 -1,619 -1,52 -,3013 -1,21792   

27 -1,062 -,28 ,5229 -,79875   

28 ,087 ,36 ,2941 ,06510   

29 ,893 ,16 -,5141 ,67204   

30 ,470 ,97 ,6124 ,35372   

31 ,298 ,31 ,0858 ,22416   

32 2,518 2,84 ,9429 1,89499   

33 . -,75 . . M(a) 

34 -,038 -,10 -,0682 -,02856   

35 ,386 1,05 ,7568 ,29017   

36 ,160 ,20 ,0814 ,12016   

37 -1,131 -,91 -,0594 -,85139   

38 -,842 -1,05 -,4163 -,63352   

39 ,241 -,25 -,4311 ,18125   

40 . . -,1500 . M(a) 

41 ,364 ,13 -,1479 ,27406   

42 ,649 ,60 ,1067 ,48847   

43 -,809 -,48 ,1268 -,60847   

44 -,535 -,56 -,1593 -,40278   

45 1,062 ,49 -,3139 ,79904   

46 -,407 -,19 ,1142 -,30590   
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47 -,148 -,04 ,0705 -,11134   

48 ,477 ,09 -,2720 ,35918   

49 1,129 ,55 -,2960 ,84989   

50 -,118 ,49 ,5770 -,08915   

51 ,587 ,76 ,3140 ,44162   

52 ,587 ,59 ,1455 ,44168   

53 ,875 ,40 -,2577 ,65875   

54 ,574 ,70 ,2701 ,43190   

55 -1,095 -,66 ,1595 -,82416   

56 -,228 -,52 -,3466 -,17170   

57 ,091 -,38 -,4459 ,06832   

58 ,013 -,15 -,1605 ,00963   

59 ,456 -,19 -,5310 ,34336   

60 -,792 -,75 -,1495 -,59615   

61 ,475 ,62 ,2612 ,35757   

62 -1,993 -1,85 -,3487 -1,49961   

63 . ,09 . . M(a) 

64 -,157 -,59 -,4753 -,11851   

65 -,784 -,57 ,0227 -,58982   

66 ,324 ,08 -,1668 ,24372   

67 -,338 1,36 1,6128 -,25409   

68 ,963 1,08 ,3575 ,72430   

69 -,850 -1,44 -,8014 -,63967   

70 -,136 -,42 -,3150 -,10217   

71 2,060 1,00 -,5512 1,55022   

72 . -,20 . . M(a) 

73 1,442 1,09 ,0057 1,08494   

74 ,365 ,39 ,1141 ,27492   

75 -1,328 -2,23 -1,2285 -,99921   

76 ,120 -,46 -,5472 ,09042   

77 ,237 -,05 -,2260 ,17818   

78 -,200 -,31 -,1563 -,15080   

79 -,413 -,79 -,4757 -,31054   

80 -,737 ,15 ,7024 -,55492   

81 ,260 ,98 ,7846 ,19586   

82 -,321 ,26 ,5037 -,24129   

83 . 1,91 . . M(a) 

84 ,542 ,83 ,4261 ,40779   

85 -,084 -,25 -,1879 -,06340   

86 -,806 -1,06 -,4531 -,60630   

87 -,580 ,20 ,6338 -,43678   

88 -,648 -1,26 -,7735 -,48766   

89 ,753 ,60 ,0334 ,56664   

90 . -,13 . . M(a) 

91 ,849 1,04 ,4000 ,63866   

92 -,877 -1,03 -,3714 -,65952   

93 1,380 1,13 ,0887 1,03872   

94 -,720 ,56 1,1024 -,54150   

95 ,793 ,65 ,0519 ,59634   
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96 ,156 ,35 ,2279 ,11730   

97 -1,097 -1,14 -,3106 -,82538   

98 1,751 1,72 ,4036 1,31756   

99 -1,255 -,55 ,3897 -,94403   

100 ,844 ,81 ,1758 ,63511   

101 1,271 1,35 ,3976 ,95663   

102 ,790 ,65 ,0546 ,59425   

103 -,581 ,58 1,0159 -,43744   

104 1,050 1,75 ,9611 ,79026   

105 -1,438 -1,76 -,6772 -1,08181   

106 -,826 -,49 ,1295 -,62144   

107 ,447 ,47 ,1342 ,33657   

108 -,751 -,61 -,0440 -,56528   

109 ,946 ,59 -,1176 ,71215   

110 ,678 ,98 ,4750 ,50997   

111 ,458 ,52 ,1743 ,34449   

112 3,099 3,30 ,9637 2,33173   

113 1,122 1,42 ,5736 ,84411   

114 ,152 ,04 -,0697 ,11425   

115 -1,148 -,84 ,0202 -,86418   

116 -,336 -,25 ,0043 -,25279   

117 -,427 -,18 ,1453 -,32094   

118 ,638 1,05 ,5715 ,48011   

119 -,408 -,07 ,2332 -,30694   

120 ,693 ,24 -,2783 ,52170   

121 ,554 ,01 -,4066 ,41659   

122 . 3,27 . . M(a) 

123 ,452 1,08 ,7415 ,34028   

124 -2,911 -2,18 ,0127 -2,19012   

125 -,569 -,22 ,2088 -,42781   

126 -1,410 -,66 ,4049 -1,06101   

127 ,367 ,09 -,1847 ,27597   

128 1,694 1,05 -,2220 1,27480   

129 -,304 -,66 -,4292 -,22903   

130 1,347 ,60 -,4126 1,01324   

131 ,175 ,34 ,2041 ,13156   

132 -,220 -1,01 -,8442 -,16522   

133 . -,59 . . M(a) 

134 ,333 ,05 -,1963 ,25041   

135 ,369 ,24 -,0395 ,27759   

136 ,256 ,15 -,0469 ,19248   

137 . -,91 . . M(a) 

138 -,743 -,81 -,2517 -,55921   

139 3,344 2,94 ,4205 2,51614   

140 1,117 1,58 ,7407 ,84031   

141 ,460 ,60 ,2505 ,34586   

142 1,325 ,92 -,0809 ,99716   

143 2,079 1,12 -,4467 1,56406   

144 -,962 -,42 ,3084 -,72394   
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145 ,206 ,27 ,1142 ,15495   

146 -1,356 -,10 ,9163 -1,02040   

147 -1,310 -,04 ,9482 -,98555   

148 -,451 -,25 ,0895 -,33942   

149 -,942 ,62 1,3243 -,70855   

150 1,803 1,16 -,1934 1,35690   

151 ,494 -,03 -,4046 ,37184   

152 -1,123 -,79 ,0513 -,84483   

153 . -2,37 . . M(a) 

154 . ,35 . . M(a) 

155 1,013 -,25 -1,0167 ,76256   

156 -1,553 -1,51 -,3408 -1,16828   

157 -,938 -,68 ,0237 -,70582   

158 . -1,68 . . M(a) 

159 -,896 -1,00 -,3228 -,67444   

160 ,567 ,16 -,2638 ,42650   

161 1,940 ,51 -,9499 1,46004   

162 . -3,67 . . M(a) 

163 1,724 ,83 -,4676 1,29757   

164 -,192 -,08 ,0614 -,14478   

165 ,966 -,88 -1,6077 ,72687   

166 ,295 -,05 -,2712 ,22221   

167 -1,458 -,55 ,5483 -1,09692   

168 ,456 ,11 -,2325 ,34284   

169 1,034 ,96 ,1816 ,77814   

170 ,239 -,23 -,4139 ,17961   

171 . -1,40 . . M(a) 

172 1,052 ,45 -,3381 ,79133   

173 ,599 ,06 -,3934 ,45063   

174 2,427 2,29 ,4636 1,82626   

175 1,611 ,89 -,3232 1,21245   

176 -1,709 -1,37 -,0826 -1,28609   

177 . -1,31 . . M(a) 

178 ,065 -,01 -,0603 ,04911   

179 -,067 -,55 -,4998 -,05067   

180 ,431 -,28 -,6074 ,32413   

181 . -1,35 . . M(a) 

182 ,475 -,18 -,5370 ,35731   

183 . ,30 . . M(a) 

184 -,481 -,40 -,0352 -,36194   

185 -,455 -,57 -,2236 -,34245   

186 -,631 -,75 -,2709 -,47468   

187 . -,72 . . M(a) 

188 . -,53 . . M(a) 

189 -1,518 -2,08 -,9413 -1,14255   

190 . 1,40 . . M(a) 

191 2,324 2,59 ,8412 1,74851   

192 -,182 -,61 -,4768 -,13730   

193 ,425 -,26 -,5837 ,31943   
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194 -,324 -,17 ,0731 -,24353   

195 ,617 ,22 -,2484 ,46443   

196 -,597 -1,02 -,5756 -,44913   

197 . -,63 . . M(a) 

198 ,448 ,34 -,0008 ,33728   

199 -,687 -,75 -,2314 -,51659   

200 -,342 -,16 ,0988 -,25742   

201 -,526 -,74 -,3427 -,39586   

202 -1,455 -1,03 ,0638 -1,09475   

203 -,237 -,07 ,1108 -,17864   

204 -,750 -,91 -,3464 -,56435   

205 ,576 ,07 -,3655 ,43321   

206 ,221 ,64 ,4725 ,16609   

207 -,683 -,99 -,4800 -,51422   

208 -1,186 -1,13 -,2364 -,89266   

209 -,896 -,94 -,2645 -,67425   

210 -1,113 -1,07 -,2350 -,83730   

211 -,296 ,34 ,5594 -,22297   

212 -,597 -,94 -,4864 -,44949   

213 -,362 -,65 -,3772 -,27246   

214 ,097 -,19 -,2635 ,07315   

215 . ,42 . . M(a) 

216 ,418 ,18 -,1351 ,31468   

217 1,912 1,64 ,2030 1,43857   

218 -,526 -,99 -,5957 -,39559   

219 -,542 -,53 -,1219 -,40762   

220 ,567 ,99 ,5599 ,42634   

221 -,176 ,47 ,5984 -,13257   

222 -,484 -,51 -,1445 -,36443   

223 -,086 ,12 ,1891 -,06492   

224 . 1,16 . . M(a) 

225 ,654 ,60 ,1109 ,49220   

226 ,310 1,30 1,0676 ,23292   

227 -,978 -,35 ,3886 -,73579   

228 ,648 -,08 -,5697 ,48755   

229 -,494 -,35 ,0231 -,37184   

230 ,341 ,40 ,1416 ,25647   

231 . . . . M(a) 

232 . -,02 . . M(a) 

233 -,333 -,53 -,2807 -,25069   

234 -1,462 ,44 1,5395 -1,09981   

235 -,516 -,05 ,3369 -,38820   

236 -1,400 -,63 ,4188 -1,05372   

237 . -,74 . . M(a) 

238 -,656 -,20 ,2953 -,49377   

239 -,172 -,28 -,1492 -,12965   

240 -,595 -1,28 -,8294 -,44756   

241 -,526 -,38 ,0164 -,39557   

242 -1,141 -1,66 -,8026 -,85818   
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243 -,691 -,38 ,1427 -,52026   

244 -,262 ,15 ,3430 -,19750   

245 ,561 ,08 -,3411 ,42214   

246 . 1,45 . . M(a) 

247 -,555 -,43 -,0132 -,41757   

248 ,179 ,39 ,2580 ,13475   

249 ,115 ,75 ,6670 ,08655   

250 ,211 ,22 ,0629 ,15843   

251 -,740 ,14 ,6992 -,55650   

252 ,012 ,35 ,3363 ,00887   

253 . -1,04 . . M(a) 

254 ,847 1,37 ,7367 ,63729   

255 -,621 -,88 -,4138 -,46704   

256 ,948 1,67 ,9606 ,71362   

257 -2,517 -,56 1,3299 -1,89395   

258 -1,274 -,58 ,3772 -,95896   

259 -1,108 ,22 1,0513 -,83354   

260 . . . . M(a) 

261 . . . . M(a) 

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

  

Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,6077 1,6128 ,0373 ,49231 228 

Std. Predicted Value -3,292 3,162 ,004 ,987 228 

Standard Error of 

Predicted Value 
,053 ,335 ,106 ,039 228 

Adjusted Predicted Value -1,7873 1,7680 ,0384 ,49935 228 

Residual -2,19012 2,73738 -,00321 ,74875 228 

Std. Residual -2,911 3,638 -,004 ,995 228 

Stud. Residual -2,951 3,677 -,005 1,009 228 

Deleted Residual -2,25161 2,79594 -,00437 ,77023 228 

Stud. Deleted Residual -3,006 3,789 -,004 1,016 228 

Mahal. Distance ,081 42,392 3,945 4,748 228 

Cook's Distance ,000 ,107 ,006 ,015 228 

Centered Leverage Value ,000 ,194 ,018 ,022 228 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Κλάδος δραστηριοποίησης 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Βιοµηχανία 118 45,6 45,6 45,6 

  Εµπόριο 54 20,8 20,8 66,4 

  Υπηρεσίες 80 30,9 30,9 97,3 

  Τουριστικές 7 2,7 2,7 100,0 

  Total 259 100,0 100,0   

 

 

Γραµµική παλινδρόµηση για το βιοµηχανικό κλάδο (L1 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια -2,0513 1,56287 107 

Ηλικία της επιχείρησης 33,6449 25,31621 107 

Αριθµός προσωπικού 5,5327 ,99840 107 

Κύκλος εργασιών 17,3984 1,23991 107 

Κερδοφορία ,0986 ,04527 107 

Μεταβλητότητα κερδών ,0441 ,03332 107 

Βαθµός παγιοποίησης ,4922 ,15116 107 

Αποσβέσεις ,0336 ,01692 107 

Ρυθµός ανάπτυξης ,4366 2,50735 107 

Βαθµολόγηση 2,3952 1,56328 107 

 

 

Correlations 

 

  

 ∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Ηλικί

α της 

επιχεί

ρησης 

Αριθµός 

προσωπικ

ού 

Κύκλος 

εργασι

ών 

Κερ

δοφ

ορία 

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Βαθµός 

παγιοπο

ίησης 

Αποσ

βέσεις 

Ρυθµός 

ανάπτυξ

ης 

Βαθµ

ολόγη

ση 

Pearson 

Correlat

ion 

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 -,398 ,193 ,174 
-

,059 
-,038 ,203 -,034 ,157 ,138 

  Ηλικία της 

επιχείρησης 
-,398 1,000 -,042 ,091 

-

,027 
,040 ,086 -,172 -,066 -,014 

  Αριθµός 

προσωπικού 
,193 -,042 1,000 ,778 ,184 -,177 ,345 ,104 -,015 -,667 

  Κύκλος 

εργασιών 
,174 ,091 ,778 1,000 ,159 -,043 ,175 -,087 ,070 -,654 

  Κερδοφορία 
-,059 -,027 ,184 ,159 

1,00

0 
,193 -,258 ,346 ,075 -,254 

  Μεταβλητότη

τα κερδών 
-,038 ,040 -,177 -,043 ,193 1,000 -,299 ,001 ,157 ,036 

  Βαθµός 

παγιοποίησης 
,203 ,086 ,345 ,175 

-

,258 
-,299 1,000 ,180 -,221 -,093 

  Αποσβέσεις -,034 -,172 ,104 -,087 ,346 ,001 ,180 1,000 -,125 -,125 

  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
,157 -,066 -,015 ,070 ,075 ,157 -,221 -,125 1,000 -,031 

  Βαθµολόγηση 
,138 -,014 -,667 -,654 

-

,254 
,036 -,093 -,125 -,031 1,000 

Sig. (1- ∆είκτης . ,000 ,023 ,036 ,274 ,347 ,018 ,365 ,053 ,078 
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tailed) µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

  Ηλικία της 

επιχείρησης 
,000 . ,332 ,175 ,393 ,342 ,189 ,039 ,251 ,445 

  Αριθµός 

προσωπικού 
,023 ,332 . ,000 ,029 ,034 ,000 ,142 ,437 ,000 

  Κύκλος 

εργασιών 
,036 ,175 ,000 . ,051 ,330 ,036 ,187 ,238 ,000 

  Κερδοφορία ,274 ,393 ,029 ,051 . ,023 ,004 ,000 ,222 ,004 

  Μεταβλητότη

τα κερδών 
,347 ,342 ,034 ,330 ,023 . ,001 ,497 ,053 ,355 

  Βαθµός 

παγιοποίησης 
,018 ,189 ,000 ,036 ,004 ,001 . ,032 ,011 ,171 

  Αποσβέσεις ,365 ,039 ,142 ,187 ,000 ,497 ,032 . ,100 ,100 

  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
,053 ,251 ,437 ,238 ,222 ,053 ,011 ,100 . ,374 

  Βαθµολόγηση ,078 ,445 ,000 ,000 ,004 ,355 ,171 ,100 ,374 . 

N ∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Ηλικία της 

επιχείρησης 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Αριθµός 

προσωπικού 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Κύκλος 

εργασιών 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Κερδοφορία 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Μεταβλητότη

τα κερδών 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Βαθµός 

παγιοποίησης 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Αποσβέσεις 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

  Βαθµολόγηση 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

 

 

Variables Entered/Removed(a) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ηλικία της επιχείρησης . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Βαθµός παγιοποίησης . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Ρυθµός ανάπτυξης . 
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Model Summary(d) 

 

Model 

  

R 

  

R 

Square 

  

Adjusted R 

Square 

  

Std. Error of 

the Estimate 

  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,398(a) ,159 ,151 1,44028 ,159 19,813 1 105 ,000   

2 ,464(b) ,215 ,200 1,39754 ,057 7,520 1 104 ,007   

3 ,500(c) ,250 ,229 1,37273 ,035 4,794 1 103 ,031 1,886 

 

a  Predictors: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης 

b  Predictors: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης, Βαθµός παγιοποίησης 

c  Predictors: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης, Βαθµός παγιοποίησης, Ρυθµός ανάπτυξης 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

ANOVA(d) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41,099 1 41,099 19,813 ,000(a) 

  Residual 217,812 105 2,074     

  Total 258,912 106       

2 Regression 55,786 2 27,893 14,281 ,000(b) 

  Residual 203,126 104 1,953     

  Total 258,912 106       

3 Regression 64,819 3 21,606 11,466 ,000(c) 

  Residual 194,092 103 1,884     

  Total 258,912 106       

 

a  Predictors: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης 

b  Predictors: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης, Βαθµός παγιοποίησης 

c  Predictors: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης, Βαθµός παγιοποίησης, Ρυθµός ανάπτυξης 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,224 ,232   -5,269 ,000 -1,684 -,763           

  Ηλικία της 

επιχείρησης -,025 ,006 -,398 -4,451 ,000 -,036 -,014 -,398 -,398 

-

,39

8 

1,000 1,000 

2 (Constant) -2,398 ,484   -4,956 ,000 -3,357 -1,438           

  Ηλικία της 

επιχείρησης -,026 ,005 -,419 -4,806 ,000 -,037 -,015 -,398 -,426 

-

,41

7 

,993 1,007 

  Βαθµός 

παγιοποίησ

ης 

2,472 ,901 ,239 2,742 ,007 ,684 4,259 ,203 ,260 
,23

8 
,993 1,007 

3 (Constant) -2,680 ,492   -5,443 ,000 -3,656 -1,703           

  Ηλικία της 

επιχείρησης -,025 ,005 -,410 -4,782 ,000 -,036 -,015 -,398 -,426 

-

,40

8 

,990 1,010 
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  Βαθµός 

παγιοποίησ

ης 

2,901 ,907 ,281 3,199 ,002 1,102 4,699 ,203 ,301 
,27

3 
,946 1,057 

  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
,120 ,055 ,192 2,189 ,031 ,011 ,228 ,157 ,211 

,18

7 
,949 1,054 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Excluded Variables(d) 

 

 

Model 

  

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

 

Partial 

Correlation  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Αριθµός προσωπικού ,177(a) 2,000 ,048 ,192 ,998 1,002 ,998 

  Κύκλος εργασιών ,212(a) 2,416 ,017 ,231 ,992 1,008 ,992 

  Κερδοφορία -,069(a) -,774 ,441 -,076 ,999 1,001 ,999 

  Μεταβλητότητα κερδών -,023(a) -,251 ,802 -,025 ,998 1,002 ,998 

  Βαθµός παγιοποίησης ,239(a) 2,742 ,007 ,260 ,993 1,007 ,993 

  Αποσβέσεις -,105(a) -1,161 ,248 -,113 ,971 1,030 ,971 

  Ρυθµός ανάπτυξης ,131(a) 1,470 ,145 ,143 ,996 1,004 ,996 

  Βαθµολόγηση ,132(a) 1,488 ,140 ,144 1,000 1,000 1,000 

2 Αριθµός προσωπικού ,106(b) 1,146 ,254 ,112 ,876 1,142 ,871 

  Κύκλος εργασιών ,177(b) 2,032 ,045 ,196 ,964 1,038 ,964 

  Κερδοφορία -,009(b) -,098 ,922 -,010 ,934 1,071 ,927 

  Μεταβλητότητα κερδών ,055(b) ,599 ,551 ,059 ,907 1,103 ,901 

  Αποσβέσεις -,160(b) -1,792 ,076 -,174 ,932 1,073 ,932 

  Ρυθµός ανάπτυξης ,192(b) 2,189 ,031 ,211 ,949 1,054 ,946 

  Βαθµολόγηση ,156(b) 1,804 ,074 ,175 ,991 1,009 ,984 

3 Αριθµός προσωπικού ,094(c) 1,030 ,305 ,101 ,872 1,146 ,827 

  Κύκλος εργασιών ,157(c) 1,815 ,073 ,177 ,950 1,052 ,912 

  Κερδοφορία -,012(c) -,141 ,888 -,014 ,933 1,072 ,888 

  Μεταβλητότητα κερδών ,035(c) ,390 ,698 ,039 ,897 1,115 ,873 

  Αποσβέσεις -,142(c) -1,607 ,111 -,157 ,923 1,083 ,918 

  Βαθµολόγηση ,166(c) 1,964 ,052 ,191 ,988 1,012 ,936 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης 

b  Predictors in the Model: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης, Βαθµός παγιοποίησης 

c  Predictors in the Model: (Constant), Ηλικία της επιχείρησης, Βαθµός παγιοποίησης, Ρυθµός 

ανάπτυξης 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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 Coefficient Correlations(a) 

 

Model   

Ηλικία της 

επιχείρησης 

Βαθµός 

παγιοποίησης 

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

1 Correlations Ηλικία της επιχείρησης 1,000     

  Covariances Ηλικία της επιχείρησης 3,05E-005     

2 Correlations Ηλικία της επιχείρησης 1,000 -,086   

    Βαθµός παγιοποίησης -,086 1,000   

  Covariances Ηλικία της επιχείρησης 2,90E-005 ,000   

    Βαθµός παγιοποίησης ,000 ,812   

3 Correlations Ηλικία της επιχείρησης 1,000 -,073 ,048 

    Βαθµός παγιοποίησης -,073 1,000 ,216 

    Ρυθµός ανάπτυξης ,048 ,216 1,000 

  Covariances Ηλικία της επιχείρησης 2,80E-005 ,000 1,39E-005 

    Βαθµός παγιοποίησης ,000 ,822 ,011 

    Ρυθµός ανάπτυξης 1,39E-005 ,011 ,003 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

Condition 

Index  

Variance Proportions 

(Constant) 

 

Ηλικία της 

επιχείρησης 

Βαθµός 

παγιοποίησης 

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

1 1 1,800 1,000 ,10 ,10     

  2 ,200 3,003 ,90 ,90     

2 1 2,694 1,000 ,01 ,04 ,01   

  2 ,263 3,201 ,04 ,94 ,06   

  3 ,043 7,912 ,95 ,02 ,93   

3 1 2,721 1,000 ,01 ,04 ,01 ,01 

  2 ,976 1,670 ,00 ,00 ,00 ,93 

  3 ,262 3,221 ,03 ,94 ,06 ,00 

  4 ,040 8,219 ,96 ,02 ,93 ,07 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual Status 

1 ,537 -1,66 -2,3997 ,73688   

5 -1,233 -2,61 -,9188 -1,69317   

8 ,145 -1,57 -1,7713 ,19973   

14 ,176 -1,15 -1,3904 ,24190   

15 ,919 -,55 -1,8162 1,26169   

16 -,105 -1,56 -1,4144 -,14429   

18 . . -2,0749 . M(a) 

20 1,038 -1,59 -3,0110 1,42449   

21 -,898 -2,50 -1,2709 -1,23305   

22 -1,032 -3,25 -1,8358 -1,41622   
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24 ,013 -2,49 -2,5086 ,01820   

25 -1,119 -4,00 -2,4693 -1,53564   

29 ,618 -,27 -1,1156 ,84783   

31 ,352 -,77 -1,2567 ,48367   

41 ,017 -1,36 -1,3788 ,02275   

44 -,194 -1,73 -1,4655 -,26609   

45 ,444 -,35 -,9571 ,60896   

46 -,248 -1,56 -1,2176 -,34081   

48 ,475 -,45 -1,1040 ,65179   

52 ,311 -1,62 -2,0428 ,42755   

57 -,291 -2,89 -2,4865 -,40006   

59 ,617 -1,70 -2,5482 ,84683   

61 1,164 -,67 -2,2673 1,59796   

64 -1,033 -2,95 -1,5306 -1,41791   

69 -,667 -3,13 -2,2115 -,91507   

74 ,956 -,06 -1,3700 1,31174   

76 -,179 -1,19 -,9430 -,24514   

81 ,688 -1,13 -2,0796 ,94478   

86 -1,177 -2,64 -1,0195 -1,61567   

87 ,376 -1,23 -1,7476 ,51642   

88 -1,257 -2,76 -1,0297 -1,72611   

89 ,690 -,45 -1,3978 ,94769   

91 ,817 -,77 -1,8877 1,12172   

92 -1,664 -3,43 -1,1486 -2,28445   

98 ,322 -1,39 -1,8327 ,44207   

100 ,767 -,11 -1,1666 1,05235   

101 1,109 -,35 -1,8744 1,52287   

108 ,745 -1,76 -2,7808 1,02258   

115 -,217 -2,64 -2,3384 -,29799   

122 -,393 -2,25 -1,7128 -,54013   

123 -,148 ,17 ,3735 -,20309   

131 ,961 -1,76 -3,0790 1,31982   

135 ,776 -1,13 -2,1986 1,06524   

164 -,749 -3,56 -2,5347 -1,02825   

165 -2,705 -8,51 -4,7936 -3,71287   

166 ,549 -,32 -1,0770 ,75328   

167 -,259 -3,22 -2,8647 -,35487   

168 ,339 -1,07 -1,5362 ,46519   

169 1,088 -,21 -1,7015 1,49385   

170 ,015 -1,76 -1,7828 ,02019   

172 1,618 -,45 -2,6662 2,22113   

173 ,689 -,79 -1,7376 ,94523   

175 1,193 -1,57 -3,2069 1,63780   

176 -,673 -1,70 -,7774 -,92347   

178 ,282 -4,42 -4,8032 ,38758   

179 -,368 -2,02 -1,5192 -,50455   

180 ,651 -,92 -1,8139 ,89433   

181 -,819 -2,85 -1,7254 -1,12427   

183 -1,182 -3,19 -1,5669 -1,62195   
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184 ,273 -1,86 -2,2378 ,37445   

185 -,804 -3,12 -2,0172 -1,10386   

186 -,635 -2,99 -2,1225 -,87164   

192 ,568 -2,48 -3,2592 ,77905   

193 -,850 -2,88 -1,7173 -1,16736   

194 -2,616 -7,57 -3,9792 -3,59113   

195 -,540 -2,84 -2,0932 -,74193   

196 -,725 -3,46 -2,4669 -,99562   

199 -,437 -2,74 -2,1424 -,59937   

200 ,155 -2,15 -2,3650 ,21267   

201 -,417 -2,38 -1,8078 -,57272   

202 ,206 -2,01 -2,2978 ,28310   

203 ,634 -1,51 -2,3812 ,87011   

204 -,677 -2,78 -1,8506 -,92865   

205 ,369 -1,43 -1,9327 ,50621   

206 1,313 -,01 -1,8117 1,80239   

207 -1,087 -2,57 -1,0798 -1,49168   

208 -,316 -3,46 -3,0208 -,43445   

209 -,335 -4,21 -3,7526 -,46002   

210 -,957 -2,97 -1,6567 -1,31323   

211 -,302 -2,28 -1,8615 -,41408   

212 -1,272 -3,27 -1,5212 -1,74549   

213 -,986 -2,79 -1,4335 -1,35299   

214 ,355 -1,58 -2,0700 ,48665   

216 -1,221 -3,52 -1,8483 -1,67655   

217 ,940 -,64 -1,9292 1,29004   

218 -,491 -2,06 -1,3874 -,67349   

219 -,634 -3,12 -2,2538 -,86994   

220 1,284 -,51 -2,2685 1,76301   

221 1,123 -,99 -2,5319 1,54094   

222 -4,067 -8,31 -2,7267 -5,58245   

223 -,278 -2,27 -1,8847 -,38211   

224 1,393 ,23 -1,6863 1,91265   

225 1,513 ,08 -1,9937 2,07706   

226 1,324 -,24 -2,0534 1,81717   

228 1,023 -,86 -2,2647 1,40449   

229 ,614 -2,37 -3,2151 ,84250   

230 ,942 -,98 -2,2713 1,29312   

232 ,234 -1,27 -1,5874 ,32059   

233 ,925 -1,83 -3,0969 1,26916   

234 1,552 -,90 -3,0328 2,13067   

235 ,718 -,67 -1,6590 ,98540   

236 ,290 -1,32 -1,7180 ,39849   

237 -1,372 -4,62 -2,7326 -1,88271   

238 ,617 -,94 -1,7902 ,84645   

239 ,740 -1,09 -2,1108 1,01582   

240 -,344 -3,64 -3,1691 -,47161   

241 ,702 -,90 -1,8655 ,96309   

242 -1,495 -4,16 -2,1039 -2,05259   
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243 ,146 -2,38 -2,5781 ,20037   

244 1,320 -,82 -2,6287 1,81183   

245 1,220 -1,30 -2,9738 1,67446   

246 1,727 ,50 -1,8677 2,37043   

247 ,264 -1,76 -2,1227 ,36236   

248 ,626 -1,83 -2,6930 ,85987   

250 1,057 -,52 -1,9719 1,45108   

252 -2,780 -6,49 -2,6772 -3,81613   

255 -,095 -1,84 -1,7132 -,13013   

257 -,526 -2,54 -1,8204 -,72222   

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4,8032 ,3735 -2,0413 ,75846 117 

Std. Predicted Value -3,519 3,101 ,013 ,970 117 

Standard Error of 

Predicted Value 
,133 1,369 ,223 ,136 117 

Adjusted Predicted Value -4,8647 42,4410 -1,6701 4,17150 117 

Residual -5,58245 2,37043 ,03233 1,36992 117 

Std. Residual -4,067 1,727 ,024 ,998 117 

Stud. Residual -4,159 1,717 ,003 1,043 117 

Deleted Residual -42,27058 2,41033 -,33889 4,16999 117 

Stud. Deleted Residual -4,537 1,717 -,004 1,066 117 

Mahal. Distance ,011 104,500 2,843 10,019 117 

Cook's Distance ,000 235,914 2,033 21,809 117 

Centered Leverage Value ,000 ,986 ,027 ,095 117 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για το βιοµηχανικό κλάδο (L2 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια -,8810 1,06003 108 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,0159204 1,02370214 108 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,0655889 ,92209089 108 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,0673469 ,98357830 108 

Zscore:  Κερδοφορία ,0880710 ,92141387 108 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,0300046 ,95166779 108 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,0515725 ,99771273 108 

Zscore:  Αποσβέσεις ,0177366 1,00594456 108 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0099486 1,04474207 108 

Zscore:  Βαθµολόγηση -,0310389 ,99420050 108 

 

 

Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρ

ησης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπι

κού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδοφ

ορία 

Zscore:  

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπο

ίησης 

Zscore:  

Αποσβ

έσεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξ

ης 

Zscore:  

Βαθµο

λόγησ

η 

Pearson 

Correlat

ion 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 -,282 -,044 ,023 -,195 ,016 -,001 -,123 ,142 ,282 

Βαθµολόγ

ηση

Ρυθµός

ανάπτυξη

Αποσβέσ

εις
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  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,282 1,000 -,031 ,100 -,027 ,034 ,093 -,167 -,065 -,022 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

-,044 -,031 1,000 ,783 ,181 -,185 ,355 ,111 -,014 -,673 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,023 ,100 ,783 1,000 ,157 -,052 ,186 -,079 ,070 -,659 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,195 -,027 ,181 ,157 1,000 ,193 -,257 ,345 ,075 -,252 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,016 ,034 -,185 -,052 ,193 1,000 -,304 -,003 ,156 ,044 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,001 ,093 ,355 ,186 -,257 -,304 1,000 ,185 -,218 -,104 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
-,123 -,167 ,111 -,079 ,345 -,003 ,185 1,000 -,124 -,130 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,142 -,065 -,014 ,070 ,075 ,156 -,218 -,124 1,000 -,032 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,282 -,022 -,673 -,659 -,252 ,044 -,104 -,130 -,032 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,002 ,324 ,405 ,021 ,435 ,495 ,102 ,072 ,002 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,002 . ,377 ,152 ,391 ,362 ,168 ,042 ,252 ,410 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,324 ,377 . ,000 ,031 ,028 ,000 ,126 ,442 ,000 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,405 ,152 ,000 . ,053 ,297 ,027 ,209 ,235 ,000 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,021 ,391 ,031 ,053 . ,023 ,004 ,000 ,221 ,004 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,435 ,362 ,028 ,297 ,023 . ,001 ,487 ,053 ,325 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,495 ,168 ,000 ,027 ,004 ,001 . ,028 ,012 ,141 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,102 ,042 ,126 ,209 ,000 ,487 ,028 . ,100 ,090 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,072 ,252 ,442 ,235 ,221 ,053 ,012 ,100 . ,371 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,002 ,410 ,000 ,000 ,004 ,325 ,141 ,090 ,371 . 

N ∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Ηλικία της 
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
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επιχείρησης 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

 

 

Variables Entered/Removed(a) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Zscore:  

Βαθµολόγηση 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Model Summary(d) 

 

Model 

  

R 

  

 

R 

Square 

 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate  

Change Statistics 

Durbin-

Watson  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,282(a) ,079 ,071 1,02181 ,079 9,155 1 106 ,003   

2 ,396(b) ,157 ,141 ,98246 ,078 9,661 1 105 ,002   

3 ,503(c) ,253 ,231 ,92957 ,096 13,289 1 104 ,000 1,656 

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης 

d  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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ANOVA(d) 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9,558 1 9,558 9,155 ,003(a) 

  Residual 110,674 106 1,044     

  Total 120,232 107       

2 Regression 18,883 2 9,442 9,782 ,000(b) 

  Residual 101,349 105 ,965     

  Total 120,232 107       

3 Regression 30,366 3 10,122 11,714 ,000(c) 

  Residual 89,866 104 ,864     

  Total 120,232 107       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης 

d  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficients(a) 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) -,872 ,098   -8,861 ,000 -1,067 -,677           

  Zscore:  

Βαθµολόγη

ση 

,301 ,099 ,282 3,026 ,003 ,104 ,498 ,282 ,282 ,282 1,000 1,000 

2 (Constant) -,890 ,095   -9,396 ,000 -1,078 -,703           

  Zscore:  

Βαθµολόγη

ση 

,561 ,127 ,526 4,415 ,000 ,309 ,813 ,282 ,396 ,396 ,565 1,770 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,399 ,128 ,370 3,108 ,002 ,145 ,654 ,023 ,290 ,278 ,565 1,770 

3 (Constant) -,898 ,090   -10,014 ,000 -1,076 -,720           

  Zscore:  

Βαθµολόγη

ση 

,587 ,120 ,550 4,872 ,000 ,348 ,826 ,282 ,431 ,413 ,563 1,776 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,450 ,122 ,417 3,678 ,000 ,207 ,693 ,023 ,339 ,312 ,558 1,793 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,322 ,088 -,311 -3,645 ,000 -,497 -,147 -,282 -,337 -,309 ,987 1,014 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Excluded Variables(d) 

 

Model Beta In  t  Sig.  

Partial 

Correlation  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF Minimum Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,275(a) -3,071 ,003 -,287 1,000 1,000 1,000 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,265(a) 2,143 ,034 ,205 ,548 1,826 ,548 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,370(a) 3,108 ,002 ,290 ,565 1,770 ,565 

  Zscore:  Κερδοφορία -,133(a) -1,384 ,169 -,134 ,936 1,068 ,936 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,004(a) ,037 ,970 ,004 ,998 1,002 ,998 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,029(a) ,303 ,763 ,030 ,989 1,011 ,989 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,088(a) -,938 ,351 -,091 ,983 1,017 ,983 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,151(a) 1,632 ,106 ,157 ,999 1,001 ,999 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,311(b) -3,645 ,000 -,337 ,987 1,014 ,558 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,057(b) ,373 ,710 ,037 ,344 2,907 ,344 

  Zscore:  Κερδοφορία -,129(b) -1,398 ,165 -,136 ,936 1,068 ,542 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,012(b) ,132 ,895 ,013 ,997 1,003 ,565 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,016(b) -,173 ,863 -,017 ,965 1,037 ,551 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,028(b) -,296 ,768 -,029 ,935 1,069 ,532 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,133(b) 1,493 ,138 ,145 ,995 1,005 ,563 

3 Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,031(c) -,211 ,833 -,021 ,335 2,989 ,335 

  Zscore:  Κερδοφορία -,139(c) -1,601 ,112 -,156 ,935 1,069 ,541 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,024(c) ,282 ,778 ,028 ,996 1,004 ,557 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,008(c) ,090 ,929 ,009 ,959 1,043 ,546 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,078(c) -,873 ,385 -,086 ,914 1,094 ,532 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,111(c) 1,308 ,194 ,128 ,989 1,011 ,555 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Ηλικία της επιχείρησης 

d  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficient Correlations(a) 

 

Model 

   

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 

1 Correlations Zscore:  Βαθµολόγηση 1,000     

  Covariances Zscore:  Βαθµολόγηση ,010     

2 Correlations Zscore:  Βαθµολόγηση 1,000 ,659   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,659 1,000   

  Covariances Zscore:  Βαθµολόγηση ,016 ,011   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,011 ,017   

3 Correlations Zscore:  Βαθµολόγηση 1,000 ,661 -,058 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,661 1,000 -,114 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,058 -,114 1,000 

  Covariances Zscore:  Βαθµολόγηση ,015 ,010 -,001 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,010 ,015 -,001 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,001 -,001 ,008 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

Condition 

Index 

  

Variance Proportions 

  

(Constant) 

 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

1 1 1,031 1,000 ,48 ,48     

  2 ,969 1,032 ,52 ,52     

2 1 1,667 1,000 ,01 ,17 ,17   

  2 ,994 1,295 ,99 ,01 ,00   

  3 ,339 2,217 ,00 ,83 ,83   

3 1 1,677 1,000 ,01 ,16 ,16 ,01 

  2 1,016 1,285 ,49 ,00 ,00 ,48 

  3 ,972 1,314 ,50 ,02 ,00 ,49 

  4 ,335 2,239 ,01 ,82 ,83 ,02 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual Status 

1 ,771 ,08 -,6366 ,71670   

5 -1,282 -1,31 -,1162 -1,19190   

8 ,072 -,83 -,8979 ,06673   

14 -,910 -,46 ,3837 -,84590   

15 ,417 -,03 -,4201 ,38795   

16 ,491 -,42 -,8790 ,45654   

18 -,134 -,65 -,5295 -,12489   

20 -,672 -1,18 -,5588 -,62486   

21 -1,003 -1,85 -,9227 -,93209   

22 -2,304 -3,25 -1,1104 -2,14160   

24 1,208 ,22 -,8979 1,12285   

25 -,440 -1,43 -1,0207 -,40884   

29 1,119 -,01 -1,0526 1,04054   

31 ,325 ,04 -,2614 ,30211   

41 ,620 -,13 -,7097 ,57675   

44 -,270 -1,06 -,8040 -,25107   

45 1,194 ,29 -,8215 1,10984   

46 -,330 -,43 -,1231 -,30642   

48 ,583 -,10 -,6425 ,54176   

52 ,542 -,33 -,8322 ,50347   

57 ,110 -1,26 -1,3600 ,10233   

59 1,287 -,32 -1,5184 1,19670   

61 ,833 -,04 -,8158 ,77399   

64 -,620 -1,66 -1,0843 -,57596   

69 -1,413 -2,94 -1,6293 -1,31339   

74 ,570 ,13 -,4017 ,52969   

76 -,030 -,78 -,7530 -,02749   

81 -,061 ,00 ,0527 -,05639   
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86 -,792 -1,71 -,9754 -,73593   

87 -,471 -,33 ,1069 -,43803   

88 -1,092 -2,19 -1,1793 -1,01542   

89 ,584 ,03 -,5133 ,54314   

91 ,668 ,20 -,4176 ,62066   

92 -1,018 -1,81 -,8606 -,94663   

98 1,489 ,98 -,4068 1,38389   

100 ,684 ,50 -,1401 ,63603   

101 1,273 ,82 -,3646 1,18379   

108 -,306 -1,26 -,9770 -,28466   

115 -,834 -1,75 -,9715 -,77544   

122 . 1,87 . . M(a) 

123 1,205 ,54 -,5796 1,11992   

131 ,900 -,27 -1,1030 ,83684   

135 ,704 -,29 -,9475 ,65414   

164 ,563 -,30 -,8188 ,52327   

165 1,280 -1,96 -3,1500 1,18946   

166 ,439 -,19 -,6001 ,40851   

167 -,289 -1,08 -,8137 -,26824   

168 ,586 -,37 -,9154 ,54500   

169 1,321 ,72 -,5082 1,22806   

170 ,541 -,74 -1,2462 ,50332   

172 1,459 ,26 -1,0919 1,35656   

173 ,751 -,47 -1,1699 ,69843   

175 1,776 ,54 -1,1104 1,65049   

176 -1,332 -1,65 -,4158 -1,23847   

178 -2,615 -4,42 -1,9848 -2,43050   

179 ,113 -1,07 -1,1769 ,10472   

180 ,909 -,44 -1,2849 ,84505   

181 . -1,91 . . M(a) 

183 . ,23 . . M(a) 

184 ,216 -,90 -1,1015 ,20112   

185 -,202 -1,13 -,9462 -,18754   

186 ,090 -1,16 -1,2418 ,08349   

192 ,732 -1,13 -1,8145 ,68027   

193 ,853 -,53 -1,3184 ,79267   

194 ,054 -1,17 -1,2233 ,05021   

195 ,929 -,12 -,9851 ,86400   

196 -,129 -1,53 -1,4128 -,11960   

199 -,392 -1,34 -,9722 -,36448   

200 ,081 -,67 -,7423 ,07562   

201 ,055 -1,09 -1,1378 ,05093   

202 -1,231 -1,84 -,6932 -1,14395   

203 ,713 -,31 -,9711 ,66279   

204 -1,262 -2,20 -1,0255 -1,17295   

205 ,923 -,29 -1,1429 ,85777   

206 ,430 ,41 ,0059 ,39979   

207 -,650 -1,55 -,9505 -,60448   

208 -,907 -2,23 -1,3864 -,84338   
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209 -2,147 -3,63 -1,6299 -1,99613   

210 -1,569 -2,47 -1,0078 -1,45824   

211 -,774 -,65 ,0678 -,71974   

212 -2,132 -3,18 -1,2025 -1,98161   

213 -,309 -1,19 -,8993 -,28754   

214 ,150 -,91 -1,0537 ,13905   

216 ,368 -,33 -,6708 ,34249   

217 1,889 1,34 -,4207 1,75596   

218 -,235 -1,43 -1,2140 -,21866   

219 -,082 -1,24 -1,1608 -,07599   

220 ,855 ,35 -,4495 ,79471   

221 ,541 ,06 -,4437 ,50316   

222 -2,770 -4,02 -1,4436 -2,57510   

223 ,185 -,50 -,6685 ,17212   

224 . ,99 . . M(a) 

225 1,081 ,32 -,6860 1,00444   

226 ,842 ,79 ,0066 ,78311   

228 1,073 -,42 -1,4211 ,99775   

229 -,689 -1,88 -1,2409 -,64025   

230 ,668 -,05 -,6701 ,62100   

232 . -,65 . . M(a) 

233 ,009 -1,41 -1,4176 ,00802   

234 -1,482 -,35 1,0285 -1,37724   

235 ,240 -,28 -,5015 ,22349   

236 -,548 -,96 -,4523 -,50920   

237 . -1,71 . . M(a) 

238 ,129 -,47 -,5911 ,11953   

239 ,481 -,68 -1,1226 ,44751   

240 ,189 -1,78 -1,9543 ,17537   

241 ,163 -,63 -,7792 ,15197   

242 -2,081 -3,59 -1,6576 -1,93484   

243 -1,363 -2,33 -1,0630 -1,26670   

244 ,458 -,25 -,6711 ,42533   

245 1,238 -,37 -1,5233 1,15087   

246 . 1,13 . . M(a) 

247 -,463 -1,41 -,9834 -,43041   

248 -,128 -1,14 -1,0235 -,11875   

250 ,897 -,03 -,8684 ,83350   

252 -,147 -1,08 -,9434 -,13694   

255 -,623 -1,63 -1,0513 -,57879   

257 -1,992 -1,51 ,3371 -1,85171   

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -3,1500 1,0285 -,8692 ,53439 111 

Std. Predicted Value -4,259 3,584 ,022 1,003 111 

Standard Error of 

Predicted Value 
,091 ,512 ,164 ,072 111 

Adjusted Predicted Value -3,6391 1,6281 -,8606 ,58094 111 

Residual -2,57510 1,75596 ,01170 ,91201 111 

Std. Residual -2,770 1,889 ,013 ,981 111 

Stud. Residual -2,812 1,914 ,008 1,010 111 

Deleted Residual -2,73508 1,81433 ,00308 ,97047 111 

Stud. Deleted Residual -2,911 1,939 ,004 1,021 111 

Mahal. Distance ,043 31,466 2,961 4,791 111 

Cook's Distance ,000 ,343 ,017 ,053 111 

Centered Leverage Value ,000 ,294 ,028 ,045 111 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για το βιοµηχανικό κλάδο (L3 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια -,1772 ,70955 108 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,0159204 1,02370214 108 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,0655889 ,92209089 108 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,0673469 ,98357830 108 

Zscore:  Κερδοφορία ,0880710 ,92141387 108 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,0300046 ,95166779 108 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,0515725 ,99771273 108 

Zscore:  Αποσβέσεις ,0177366 1,00594456 108 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0099486 1,04474207 108 

Zscore:  Βαθµολόγηση -,0310389 ,99420050 108 

 

 

Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρ

ησης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπι

κού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδοφ

ορία 

Zscore:  

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπο

ίησης 

Zscore:  

Αποσβέ

σεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Zscore:  

Βαθµολ

όγηση 

Pearson 

Correlati

on 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 -,174 -,071 ,076 ,080 ,126 -,305 -,194 ,189 ,247 

  Zscore:  Ηλικία 

της 

επιχείρησης 

-,174 1,000 -,031 ,100 -,027 ,034 ,093 -,167 -,065 -,022 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

-,071 -,031 1,000 ,783 ,181 -,185 ,355 ,111 -,014 -,673 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,076 ,100 ,783 1,000 ,157 -,052 ,186 -,079 ,070 -,659 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,080 -,027 ,181 ,157 1,000 ,193 -,257 ,345 ,075 -,252 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,126 ,034 -,185 -,052 ,193 1,000 -,304 -,003 ,156 ,044 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,305 ,093 ,355 ,186 -,257 -,304 1,000 ,185 -,218 -,104 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
-,194 -,167 ,111 -,079 ,345 -,003 ,185 1,000 -,124 -,130 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,189 -,065 -,014 ,070 ,075 ,156 -,218 -,124 1,000 -,032 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,247 -,022 -,673 -,659 -,252 ,044 -,104 -,130 -,032 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,036 ,233 ,216 ,205 ,097 ,001 ,022 ,025 ,005 

  Zscore:  Ηλικία 

της 

επιχείρησης 

,036 . ,377 ,152 ,391 ,362 ,168 ,042 ,252 ,410 

  Zscore:  

Αριθµός 
,233 ,377 . ,000 ,031 ,028 ,000 ,126 ,442 ,000 
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προσωπικού 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,216 ,152 ,000 . ,053 ,297 ,027 ,209 ,235 ,000 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,205 ,391 ,031 ,053 . ,023 ,004 ,000 ,221 ,004 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,097 ,362 ,028 ,297 ,023 . ,001 ,487 ,053 ,325 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,001 ,168 ,000 ,027 ,004 ,001 . ,028 ,012 ,141 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,022 ,042 ,126 ,209 ,000 ,487 ,028 . ,100 ,090 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,025 ,252 ,442 ,235 ,221 ,053 ,012 ,100 . ,371 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,005 ,410 ,000 ,000 ,004 ,325 ,141 ,090 ,371 . 

N ∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  Ηλικία 

της 

επιχείρησης 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 
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Variables Entered/Removed(a) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Zscore:  Βαθµολόγηση . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 
Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
 

 

Model Summary(e) 
 

Model 

  

R 

  

R Square 

  

Adjusted 

R Square 

  

Std. Error of 

the Estimate 

  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,305(a) ,093 ,085 ,67891 ,093 10,878 1 106 ,001   

2 ,374(b) ,140 ,123 ,66433 ,047 5,703 1 105 ,019   

3 ,524(c) ,274 ,254 ,61304 ,135 19,303 1 104 ,000   

4 ,554(d) ,307 ,281 ,60186 ,033 4,902 1 103 ,029 1,709 

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος 

εργασιών, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
 

 

ANOVA(e) 
 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5,014 1 5,014 10,878 ,001(a) 

  Residual 48,857 106 ,461     

  Total 53,871 107       

2 Regression 7,531 2 3,766 8,532 ,000(b) 

  Residual 46,340 105 ,441     

  Total 53,871 107       

3 Regression 14,786 3 4,929 13,114 ,000(c) 

  Residual 39,085 104 ,376     

  Total 53,871 107       

4 Regression 16,561 4 4,140 11,430 ,000(d) 

  Residual 37,310 103 ,362     

  Total 53,871 107       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος 

εργασιών, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -,188 ,065   -2,880 ,005 -,318 -,059           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,217 ,066 -,305 -3,298 ,001 -,347 -,087 -,305 -,305 
-

,305 
1,000 1,000 

2 (Constant) -,183 ,064   -2,853 ,005 -,310 -,056           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,201 ,065 -,282 -3,103 ,002 -,329 -,072 -,305 -,290 
-

,281 
,989 1,011 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,155 ,065 ,217 2,388 ,019 ,026 ,284 ,247 ,227 ,216 ,989 1,011 

3 (Constant) -,202 ,059   -3,405 ,001 -,319 -,084           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,243 ,060 -,341 -4,011 ,000 -,363 -,123 -,305 -,366 
-

,335 
,965 1,037 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,383 ,079 ,537 4,833 ,000 ,226 ,541 ,247 ,428 ,404 ,565 1,771 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,357 ,081 ,494 4,394 ,000 ,196 ,518 ,076 ,396 ,367 ,551 1,814 

4 (Constant) -,204 ,058   -3,509 ,001 -,320 -,089           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,233 ,060 -,327 -3,908 ,000 -,351 -,115 -,305 -,359 
-

,320 
,959 1,043 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,393 ,078 ,551 5,041 ,000 ,239 ,548 ,247 ,445 ,413 ,563 1,776 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,374 ,080 ,519 4,676 ,000 ,216 ,533 ,076 ,418 ,383 ,546 1,833 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,127 ,057 -,183 -2,214 ,029 -,241 -,013 -,174 -,213 
-

,182 
,981 1,019 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Excluded Variables(e) 

 

 

Model 

  

Βeta In 

  

t  

 

Sig. 

 

Partial 

Correlation  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,147(a) -1,593 ,114 -,154 ,991 1,009 ,991 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,043(a) ,431 ,667 ,042 ,874 1,144 ,874 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,138(a) 1,475 ,143 ,142 ,965 1,036 ,965 

  Zscore:  Κερδοφορία ,002(a) ,019 ,985 ,002 ,934 1,071 ,934 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,037(a) ,378 ,707 ,037 ,908 1,102 ,908 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,143(a) -1,528 ,130 -,147 ,966 1,035 ,966 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,129(a) 1,361 ,176 ,132 ,952 1,050 ,952 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,217(a) 2,388 ,019 ,227 ,989 1,011 ,989 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,144(b) -1,598 ,113 -,155 ,991 1,009 ,981 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,377(b) 2,946 ,004 ,278 ,465 2,149 ,465 
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  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,494(b) 4,394 ,000 ,396 ,551 1,814 ,551 

  Zscore:  Κερδοφορία ,073(b) ,743 ,459 ,073 ,855 1,169 ,855 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,034(b) ,355 ,723 ,035 ,908 1,102 ,900 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,120(b) -1,293 ,199 -,126 ,954 1,049 ,954 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,141(b) 1,533 ,128 ,149 ,949 1,053 ,940 

3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,183(c) -2,214 ,029 -,213 ,981 1,019 ,546 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,083(c) ,541 ,590 ,053 ,296 3,374 ,296 

  Zscore:  Κερδοφορία ,059(c) ,652 ,516 ,064 ,854 1,171 ,542 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,027(c) ,305 ,761 ,030 ,907 1,102 ,551 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,025(c) -,286 ,776 -,028 ,892 1,122 ,515 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,103(c) 1,201 ,232 ,118 ,939 1,065 ,545 

4 Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,014(d) ,090 ,928 ,009 ,283 3,530 ,283 

  Zscore:  Κερδοφορία ,057(d) ,641 ,523 ,063 ,854 1,171 ,540 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,039(d) ,455 ,650 ,045 ,904 1,107 ,545 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,060(d) -,680 ,498 -,067 ,865 1,156 ,514 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,093(d) 1,096 ,276 ,108 ,936 1,069 ,539 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  

Κύκλος εργασιών 

d  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  

Κύκλος εργασιών, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficient Correlations(a) 

 

Model  

  

Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 

1 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000       

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,004       

2 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 ,104     

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,104 1,000     

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,004 ,000     

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,000 ,004     

3 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 -,025 -,157   

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,025 1,000 ,655   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,157 ,655 1,000   

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,004 ,000 -,001   

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,000 ,006 ,004   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,001 ,004 ,007   

4 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 -,021 -,148 -,075 

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,021 1,000 ,656 -,057 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,148 ,656 1,000 -,101 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,075 -,057 -,101 1,000 

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,004 -9,62E-005 -,001 ,000 

    Zscore:  Βαθµολόγηση -9,62E-005 ,006 ,004 ,000 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,001 ,004 ,006 ,000 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,000 ,000 ,000 ,003 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

  

(Constant) 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

1 1 1,052 1,000 ,47 ,47       

  2 ,948 1,053 ,53 ,53       

2 1 1,105 1,000 ,02 ,48 ,39     

  2 1,025 1,038 ,78 ,03 ,16     

  3 ,871 1,127 ,20 ,50 ,44     

3 1 1,721 1,000 ,00 ,04 ,15 ,15   

  2 1,044 1,284 ,63 ,30 ,00 ,00   

  3 ,902 1,381 ,36 ,64 ,04 ,01   

  4 ,334 2,271 ,01 ,02 ,81 ,84   

4 1 1,736 1,000 ,00 ,04 ,14 ,15 ,01 

  2 1,084 1,265 ,32 ,26 ,02 ,00 ,28 

  3 ,972 1,337 ,52 ,00 ,02 ,00 ,46 

  4 ,878 1,406 ,16 ,68 ,02 ,01 ,23 

  5 ,330 2,293 ,01 ,02 ,81 ,84 ,02 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια Predicted Value Residual Status 

1 ,740 ,72 ,2703 ,44533   

5 -1,044 -,80 -,1703 -,62822   

8 -,262 -,28 -,1197 -,15771   

14 -,678 -,02 ,3834 -,40817   

15 ,101 ,31 ,2493 ,06066   

16 ,595 ,01 -,3490 ,35782   

18 -,170 ,05 ,1511 -,10227   

20 -2,440 -1,52 -,0507 -1,46848   

21 -,954 -1,00 -,4229 -,57437   

22 -2,626 -1,90 -,3243 -1,58029   

24 1,003 ,76 ,1570 ,60383   

25 -1,072 -,55 ,0947 -,64521   

29 1,238 ,16 -,5874 ,74535   

31 ,632 ,31 -,0704 ,38034   

41 ,632 ,13 -,2544 ,38059   

44 -,512 -,56 -,2539 -,30826   

45 1,565 ,49 -,4566 ,94179   

46 -,267 -,19 -,0312 -,16054   

48 ,742 ,09 -,3595 ,44671   

52 ,940 ,59 ,0215 ,56567   

57 ,154 -,38 -,4703 ,09279   

59 ,617 -,19 -,5587 ,37106   

61 ,781 ,62 ,1486 ,47018   
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64 -,102 -,59 -,5323 -,06154   

69 -1,066 -1,44 -,7995 -,64157   

74 ,687 ,39 -,0245 ,41352   

76 ,179 -,46 -,5648 ,10802   

81 ,600 ,98 ,6193 ,36114   

86 -,846 -1,06 -,5501 -,50926   

87 -,460 ,20 ,4742 -,27712   

88 -,824 -1,26 -,7650 -,49617   

89 1,122 ,60 -,0753 ,67537   

91 1,218 1,04 ,3054 ,73329   

92 -,989 -1,03 -,4354 -,59552   

98 2,430 1,72 ,2587 1,46248   

100 1,278 ,81 ,0419 ,76899   

101 1,760 1,35 ,2951 1,05908   

108 -,782 -,61 -,1387 -,47053   

115 -1,310 -,84 -,0556 -,78839   

122 . 3,27 . . M(a) 

123 ,900 1,08 ,5400 ,54178   

131 ,396 ,34 ,0976 ,23807   

135 ,639 ,24 -,1464 ,38457   

164 -,162 -,08 ,0142 -,09755   

165 1,143 -,88 -1,5685 ,68765   

166 ,695 -,05 -,4671 ,41811   

167 -1,424 -,55 ,3084 -,85695   

168 ,776 ,11 -,3565 ,46687   

169 1,577 ,96 ,0104 ,94940   

170 ,415 -,23 -,4843 ,24995   

172 1,593 ,45 -,5054 ,95861   

173 ,929 ,06 -,5019 ,55913   

175 2,127 ,89 -,3910 1,28023   

176 -1,628 -1,37 -,3890 -,97971   

178 ,303 -,01 -,1933 ,18214   

179 ,031 -,55 -,5692 ,01873   

180 ,626 -,28 -,6600 ,37677   

181 . -1,35 . . M(a) 

183 . ,30 . . M(a) 

184 -,393 -,40 -,1604 -,23681   

185 -,480 -,57 -,2772 -,28881   

186 -,631 -,75 -,3659 -,37975   

192 -,223 -,61 -,4798 -,13435   

193 ,658 -,26 -,6606 ,39630   

194 -,373 -,17 ,0541 -,22446   

195 ,866 ,22 -,3055 ,52149   

196 -,741 -1,02 -,5788 -,44592   

199 -,795 -,75 -,2694 -,47853   

200 -,297 -,16 ,0203 -,17892   

201 -,537 -,74 -,4151 -,32347   

202 -1,633 -1,03 -,0480 -,98295   

203 ,006 -,07 -,0713 ,00345   



261 

 

204 -,904 -,91 -,3669 -,54384   

205 ,884 ,07 -,4641 ,53180   

206 ,639 ,64 ,2541 ,38445   

207 -,654 -,99 -,6008 -,39342   

208 -1,206 -1,13 -,4033 -,72573   

209 -1,085 -,94 -,2860 -,65279   

210 -1,154 -1,07 -,3780 -,69425   

211 -,098 ,34 ,3953 -,05880   

212 -,627 -,94 -,5586 -,37732   

213 -,357 -,65 -,4351 -,21458   

214 ,185 -,19 -,3014 ,11108   

216 ,679 ,18 -,2292 ,40869   

217 2,741 1,64 -,0083 1,64987   

218 -,527 -,99 -,6742 -,31704   

219 -,494 -,53 -,2319 -,29760   

220 1,088 ,99 ,3311 ,65512   

221 ,096 ,47 ,4080 ,05783   

222 -,551 -,51 -,1774 -,33159   

223 ,228 ,12 -,0131 ,13730   

224 . 1,16 . . M(a) 

225 1,146 ,60 -,0868 ,68986   

226 1,093 1,30 ,6426 ,65790   

228 1,048 -,08 -,7127 ,63049   

229 -,189 -,35 -,2349 -,11389   

230 ,574 ,40 ,0525 ,34550   

232 . -,02 . . M(a) 

233 -,028 -,53 -,5146 -,01682   

234 -1,299 ,44 1,2216 -,78193   

235 -,198 -,05 ,0677 -,11896   

236 -1,281 -,63 ,1362 -,77108   

237 . -,74 . . M(a) 

238 -,398 -,20 ,0409 -,23938   

239 -,022 -,28 -,2657 -,01317   

240 -,832 -1,28 -,7764 -,50052   

241 -,352 -,38 -,1674 -,21170   

242 -1,411 -1,66 -,8115 -,84925   

243 -,587 -,38 -,0240 -,35349   

244 -,109 ,15 ,2112 -,06561   

245 ,765 ,08 -,3791 ,46020   

246 . 1,45 . . M(a) 

247 -,401 -,43 -,1897 -,24113   

248 ,431 ,39 ,1337 ,25913   

250 ,558 ,22 -,1145 ,33591   

252 ,273 ,35 ,1810 ,16421   

255 -,700 -,88 -,4592 -,42159   

257 -2,320 -,56 ,8323 -1,39634   

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,5685 1,2216 -,1687 ,39270 111 

Std. Predicted Value -3,536 3,556 ,022 ,998 111 

Standard Error of Predicted Value ,063 ,332 ,120 ,047 111 

Adjusted Predicted Value -1,8685 1,5647 -,1643 ,42182 111 

Residual -1,58029 1,64987 ,00877 ,59385 111 

Std. Residual -2,626 2,741 ,015 ,987 111 

Stud. Residual -2,666 2,785 ,011 1,020 111 

Deleted Residual -1,72193 1,70326 ,00432 ,63705 111 

Stud. Deleted Residual -2,750 2,882 ,010 1,031 111 

Mahal. Distance ,171 31,640 3,938 4,967 111 

Cook's Distance ,000 ,310 ,016 ,044 111 

Centered Leverage Value ,002 ,296 ,037 ,046 111 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για τον εµπορικό κλάδο (L1 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια -2,9922 2,37327 45 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,0069468 ,94676141 45 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,0989911 1,01009254 45 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,1323298 ,99430280 45 

Zscore:  Κερδοφορία ,1399350 ,93752729 45 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,0505382 1,02826411 45 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,1204515 ,87210387 45 

Zscore:  Αποσβέσεις -,0505532 ,93430576 45 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0521577 ,99070884 45 

Zscore:  Βαθµολόγηση -,0866886 ,93080303 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zscore:

Βαθµολόγη
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Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρ

ησης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικ

ού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδο

φορία 

Zscore:  

Μεταβ

λητότη

τα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπ

οίησης 

Zscore:  

Αποσβ

έσεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Zscore:  

Βαθµο

λόγηση 

Pearson 

Correla

tion 

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 -,192 ,273 ,338 -,286 ,022 ,236 ,293 ,268 ,080 

  Zscore:  Ηλικία 

της 

επιχείρησης 

-,192 1,000 -,144 -,097 -,290 -,085 ,149 -,144 ,011 ,123 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,273 -,144 1,000 ,708 ,248 -,051 ,375 ,518 ,129 -,415 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,338 -,097 ,708 1,000 ,050 -,021 ,350 ,297 ,125 -,350 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,286 -,290 ,248 ,050 1,000 ,135 -,046 ,213 -,246 -,409 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,022 -,085 -,051 -,021 ,135 1,000 -,047 ,255 ,193 ,130 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,236 ,149 ,375 ,350 -,046 -,047 1,000 ,380 -,025 -,113 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,293 -,144 ,518 ,297 ,213 ,255 ,380 1,000 ,230 ,033 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,268 ,011 ,129 ,125 -,246 ,193 -,025 ,230 1,000 ,266 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,080 ,123 -,415 -,350 -,409 ,130 -,113 ,033 ,266 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,103 ,035 ,012 ,028 ,443 ,059 ,025 ,038 ,300 

  Zscore:  Ηλικία 

της 

επιχείρησης 

,103 . ,172 ,262 ,027 ,289 ,164 ,173 ,472 ,211 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,035 ,172 . ,000 ,050 ,369 ,006 ,000 ,200 ,002 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,012 ,262 ,000 . ,371 ,445 ,009 ,024 ,207 ,009 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,028 ,027 ,050 ,371 . ,188 ,383 ,080 ,052 ,003 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,443 ,289 ,369 ,445 ,188 . ,379 ,046 ,102 ,197 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,059 ,164 ,006 ,009 ,383 ,379 . ,005 ,435 ,229 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,025 ,173 ,000 ,024 ,080 ,046 ,005 . ,064 ,414 
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  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,038 ,472 ,200 ,207 ,052 ,102 ,435 ,064 . ,039 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,300 ,211 ,002 ,009 ,003 ,197 ,229 ,414 ,039 . 

N ∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  Ηλικία 

της 

επιχείρησης 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

 

 

Variables Entered/Removed(a) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Zscore:  Κερδοφορία . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Αποσβέσεις . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Model Summary(d) 

 

Model 

  

R  

 

R 

Square  

Adjusted 

R Square  

Std. Error 

of the 

Estimate  

Change Statistics 

Durbin-

Watson  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,338(a) ,114 ,093 2,25964 ,114 5,536 1 43 ,023   

2 ,454(b) ,206 ,168 2,16435 ,092 4,870 1 42 ,033   

3 ,529(c) ,280 ,227 2,08678 ,073 4,180 1 41 ,047 1,875 
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a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Κερδοφορία 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Αποσβέσεις 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

ANOVA(d) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28,268 1 28,268 5,536 ,023(a) 

  Residual 219,558 43 5,106     

  Total 247,826 44       

2 Regression 51,081 2 25,541 5,452 ,008(b) 

  Residual 196,744 42 4,684     

  Total 247,826 44       

3 Regression 69,286 3 23,095 5,304 ,003(c) 

  Residual 178,540 41 4,355     

  Total 247,826 44       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Κερδοφορία 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  Αποσβέσεις 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -3,099 ,340   -9,117 ,000 -3,784 -2,413           

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,806 ,343 ,338 2,353 ,023 ,115 1,497 ,338 ,338 ,338 1,000 1,000 

2 (Constant) -2,996 ,329   -9,110 ,000 -3,660 -2,332           

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,843 ,329 ,353 2,564 ,014 ,179 1,506 ,338 ,368 ,353 ,997 1,003 

  Zscore:  

Κερδοφορ

ία 

-,769 ,348 -,304 -2,207 ,033 -1,472 -,066 -,286 -,322 
-

,303 
,997 1,003 

3 (Constant) -2,912 ,320   -9,108 ,000 -3,558 -2,266           

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,644 ,331 ,270 1,942 ,059 -,026 1,313 ,338 ,290 ,257 ,912 1,097 

  Zscore:  

Κερδοφορ

ία 

-,915 ,344 -,362 -2,664 ,011 -1,609 -,221 -,286 -,384 
-

,353 
,954 1,048 

  Zscore:  

Αποσβέσει

ς 

,737 ,361 ,290 2,045 ,047 ,009 1,465 ,293 ,304 ,271 ,872 1,146 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Excluded Variables(d) 

 

 

Model 

  

Beta In  

 

t  

 

Sig. 

  

 

Partial 

Correlation  

Collinearity Statistics 

 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,161(a) -1,119 ,270 -,170 ,991 1,010 ,991 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,068(a) ,333 ,741 ,051 ,499 2,005 ,499 

  Zscore:  Κερδοφορία -,304(a) -2,207 ,033 -,322 ,997 1,003 ,997 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,029(a) ,199 ,843 ,031 1,000 1,000 1,000 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,135(a) ,877 ,385 ,134 ,878 1,139 ,878 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,211(a) 1,424 ,162 ,215 ,912 1,097 ,912 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,229(a) 1,613 ,114 ,241 ,984 1,016 ,984 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,226(a) 1,498 ,141 ,225 ,877 1,140 ,877 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,270(b) -1,936 ,060 -,289 ,909 1,100 ,909 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,217(b) 1,066 ,293 ,164 ,454 2,204 ,454 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,072(b) ,512 ,611 ,080 ,981 1,019 ,979 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,113(b) ,767 ,448 ,119 ,874 1,145 ,873 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,290(b) 2,045 ,047 ,304 ,872 1,146 ,872 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,162(b) 1,132 ,264 ,174 ,921 1,086 ,921 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,110(b) ,677 ,502 ,105 ,724 1,382 ,724 

3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,253(c) -1,870 ,069 -,283 ,905 1,105 ,868 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,058(c) ,263 ,794 ,042 ,373 2,681 ,373 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,003(c) ,020 ,984 ,003 ,918 1,089 ,816 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,020(c) ,129 ,898 ,020 ,778 1,285 ,777 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,092(c) ,634 ,530 ,100 ,853 1,173 ,808 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,026(c) ,157 ,876 ,025 ,671 1,491 ,671 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Κερδοφορία 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Κερδοφορία, Zscore:  

Αποσβέσεις 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficient Correlations(a) 
 

Model  

  

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Κερδοφορία 

Zscore:  

Αποσβέσεις 

1 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000     

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,117     

2 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 -,050   

    Zscore:  Κερδοφορία -,050 1,000   

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,108 -,006   

    Zscore:  Κερδοφορία -,006 ,121   

3 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 ,014 -,294 

    Zscore:  Κερδοφορία ,014 1,000 -,208 

    Zscore:  Αποσβέσεις -,294 -,208 1,000 

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,110 ,002 -,035 

    Zscore:  Κερδοφορία ,002 ,118 -,026 

    Zscore:  Αποσβέσεις -,035 -,026 ,130 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

Condition 

Index 

  

Variance Proportions 

(Constant) 

 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Κερδοφορία 

Zscore:  

Αποσβέσεις 

1 1 1,133 1,000 ,43 ,43     

  2 ,867 1,144 ,57 ,57     

2 1 1,238 1,000 ,32 ,22 ,24   

  2 ,931 1,153 ,00 ,60 ,45   

  3 ,831 1,220 ,67 ,18 ,31   

3 1 1,418 1,000 ,05 ,21 ,15 ,22 

  2 1,060 1,157 ,60 ,02 ,07 ,19 

  3 ,920 1,241 ,08 ,36 ,55 ,01 

  4 ,603 1,534 ,26 ,42 ,23 ,58 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual Status 

6 ,375 -3,15 -3,9300 ,78330   

7 -1,348 -5,47 -2,6609 -2,81254   

11 -,952 -6,10 -4,1165 -1,98742   

17 ,481 -,58 -1,5808 1,00352   

23 1,200 -3,04 -5,5490 2,50445   

30 -1,394 -5,59 -2,6813 -2,90871   

32 . . -2,0410 . M(a) 

34 ,654 -1,81 -3,1748 1,36469   

42 1,335 -1,54 -4,3212 2,78582   

50 ,435 -1,39 -2,2976 ,90796   

51 ,450 -2,13 -3,0653 ,93975   

54 1,255 -,10 -2,7229 2,61899   

56 . . -4,2072 . M(a) 

63 ,339 -1,20 -1,9125 ,70758   

66 -1,911 -8,81 -4,8196 -3,98714   

68 ,598 -2,79 -4,0348 1,24856   

73 1,499 -,09 -3,2162 3,12716   

77 ,517 -2,25 -3,3308 1,07924   

83 -2,492 -4,82 ,3815 -5,19940   

84 -,624 -6,16 -4,8552 -1,30217   

93 ,805 -2,08 -3,7633 1,68030   

95 1,082 -1,44 -3,7028 2,25786   

104 -,596 -1,34 -,0923 -1,24305   

107 1,545 -,14 -3,3669 3,22501   

109 ,687 -1,32 -2,7500 1,43298   

110 ,195 -1,12 -1,5284 ,40705   

111 -,869 -5,22 -3,4109 -1,81243   

112 -,787 -1,75 -,1115 -1,64239   
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113 -,522 -,82 ,2685 -1,08893   

114 ,942 -1,79 -3,7536 1,96548   

116 ,486 -3,34 -4,3509 1,01325   

117 -,774 -3,93 -2,3148 -1,61542   

118 -,257 -1,82 -1,2846 -,53689   

119 -,053 -3,51 -3,3999 -,10994   

120 -,610 -4,58 -3,3051 -1,27301   

121 ,880 -1,23 -3,0693 1,83652   

124 -1,013 -6,61 -4,5006 -2,11348   

125 ,287 -2,18 -2,7835 ,59946   

126 -1,516 -7,90 -4,7423 -3,16255   

127 ,974 -,87 -2,9022 2,03149   

128 ,344 -1,54 -2,2606 ,71708   

130 ,206 -1,97 -2,4054 ,43051   

132 -1,016 -5,07 -2,9530 -2,11929   

134 -,543 -4,15 -3,0205 -1,13375   

136 ,057 -3,37 -3,4928 ,11797   

139 -,629 -3,32 -2,0034 -1,31226   

140 ,642 -,14 -1,4788 1,33951   

187 -,921 -4,15 -2,2288 -1,92196   

189 -2,785 -9,84 -4,0317 -5,81112   

197 ,871 -1,23 -3,0496 1,81820   

198 ,846 -1,17 -2,9362 1,76502   

215 1,110 -,64 -2,9611 2,31620   

249 ,875 -,64 -2,4703 1,82645   

254 1,589 ,36 -2,9589 3,31531   

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

 

Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -5,5490 ,3815 -2,9039 1,26960 52 

Std. Predicted Value -2,038 2,689 ,070 1,012 52 

Standard Error of Predicted Value ,312 1,345 ,614 ,223 52 

Adjusted Predicted Value -5,8965 ,5961 -2,8700 1,28473 52 

Residual -5,81112 3,31531 ,07832 2,16161 52 

Std. Residual -2,785 1,589 ,038 1,036 52 

Stud. Residual -3,020 1,679 ,034 1,058 52 

Deleted Residual -6,83434 3,70348 ,04440 2,36043 52 

Stud. Deleted Residual -3,383 1,719 ,025 1,086 52 

Mahal. Distance ,004 14,967 3,173 3,139 52 

Cook's Distance ,000 ,421 ,038 ,087 52 

Centered Leverage Value ,000 ,340 ,072 ,071 52 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για τον εµπορικό κλάδο (L2 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια -,9287 2,02537 46 

Ηλικία της επιχείρησης 26,0652 19,27624 46 

Αριθµός προσωπικού 5,3230 1,33072 46 

Κύκλος εργασιών 17,5931 1,16780 46 

Κερδοφορία ,1242 ,05780 46 

Μεταβλητότητα κερδών ,0524 ,04148 46 

Βαθµός παγιοποίησης ,3029 ,12303 46 

Αποσβέσεις ,0241 ,01474 46 

Ρυθµός ανάπτυξης ,2196 ,16034 46 

Βαθµολόγηση 1,7112 ,70596 46 
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Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Ηλικία 

της 

επιχείρη

σης 

Αριθµός 

προσωπ

ικού 

Κύκλος 

εργασιών 

Κερδ

οφορ

ία 

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Βαθµός 

παγιοπο

ίησης 

Απο

σβέ

σεις 

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Βαθµ

ολόγη

ση 

Pearson 

Correlat

ion 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

1,000 -,116 ,065 ,110 -,439 -,012 ,049 ,233 ,366 ,235 

  Ηλικία της 

επιχείρησης 
-,116 1,000 -,127 -,077 -,295 -,088 ,151 

-

,149 
,017 ,117 

  Αριθµός 

προσωπικού 
,065 -,127 1,000 ,720 ,223 -,057 ,373 ,492 ,140 -,418 

  Κύκλος 

εργασιών 
,110 -,077 ,720 1,000 ,025 -,029 ,347 ,271 ,139 -,355 

  Κερδοφορία 
-,439 -,295 ,223 ,025 

1,00

0 
,138 -,048 ,220 -,252 -,400 

  Μεταβλητότητα 

κερδών 
-,012 -,088 -,057 -,029 ,138 1,000 -,048 ,257 ,189 ,132 

  Βαθµός 

παγιοποίησης 
,049 ,151 ,373 ,347 -,048 -,048 1,000 ,376 -,023 -,115 

  Αποσβέσεις 
,233 -,149 ,492 ,271 ,220 ,257 ,376 

1,00

0 
,223 ,038 

  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
,366 ,017 ,140 ,139 -,252 ,189 -,023 ,223 1,000 ,259 

  Βαθµολόγηση ,235 ,117 -,418 -,355 -,400 ,132 -,115 ,038 ,259 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

. ,222 ,333 ,233 ,001 ,469 ,372 ,060 ,006 ,058 

  Ηλικία της 

επιχείρησης 
,222 . ,201 ,305 ,023 ,280 ,159 ,161 ,456 ,219 

  Αριθµός 

προσωπικού 
,333 ,201 . ,000 ,068 ,352 ,005 ,000 ,176 ,002 

  Κύκλος 

εργασιών 
,233 ,305 ,000 . ,433 ,423 ,009 ,034 ,179 ,008 

  Κερδοφορία ,001 ,023 ,068 ,433 . ,179 ,375 ,071 ,046 ,003 

  Μεταβλητότητα 

κερδών 
,469 ,280 ,352 ,423 ,179 . ,375 ,042 ,104 ,190 

  Βαθµός 

παγιοποίησης 
,372 ,159 ,005 ,009 ,375 ,375 . ,005 ,439 ,224 

  Αποσβέσεις ,060 ,161 ,000 ,034 ,071 ,042 ,005 . ,068 ,401 

  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
,006 ,456 ,176 ,179 ,046 ,104 ,439 ,068 . ,041 

  Βαθµολόγηση ,058 ,219 ,002 ,008 ,003 ,190 ,224 ,401 ,041 . 

N ∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Ηλικία της 

επιχείρησης 
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Αριθµός 

προσωπικού 
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Κύκλος 

εργασιών 
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Κερδοφορία 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Μεταβλητότητα 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 
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κερδών 

  Βαθµός 

παγιοποίησης 
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Αποσβέσεις 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

  Βαθµολόγηση 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 

 

 

Variables Entered/Removed(a) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Κερδοφορία . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Αποσβέσεις . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Model Summary(c) 

 

Model 

  

R 

  

R 

Square 

  

Adjusted 

R Square 

  

Std. Error of 

the Estimate 

  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,439(a) ,193 ,175 1,84019 ,193 10,512 1 44 ,002   

2 ,554(b) ,307 ,275 1,72489 ,114 7,079 1 43 ,011 1,699 

 

a  Predictors: (Constant), Κερδοφορία 

b  Predictors: (Constant), Κερδοφορία , Αποσβέσεις 

c  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

ANOVA(c) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 35,599 1 35,599 10,512 ,002(a) 

  Residual 148,997 44 3,386     

  Total 184,596 45       

2 Regression 56,661 2 28,330 9,522 ,000(b) 

  Residual 127,935 43 2,975     

  Total 184,596 45       

 

a  Predictors: (Constant), Κερδοφορία 

b  Predictors: (Constant), Κερδοφορία , Αποσβέσεις 

c  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Coefficients(a) 
 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) ,982 ,649   1,514 ,137 -,325 2,290           

  Κερδοφορία 
-15,388 4,746 -,439 -3,242 ,002 -24,952 -5,823 -,439 -,439 -,439 1,000 

1,00

0 

2 (Constant) ,165 ,681   ,242 ,810 -1,209 1,539           

  Κερδοφορία 
-18,056 4,560 -,515 -3,960 ,000 -27,253 -8,860 -,439 -,517 -,503 ,952 

1,05

1 

  Αποσβέσεις 
47,593 17,888 ,346 2,661 ,011 11,520 83,667 ,233 ,376 ,338 ,952 

1,05

1 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
 

 

 Excluded Variables(c) 
 

 

Model 

 

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Ηλικία της επιχείρησης -,269(a) -1,955 ,057 -,286 ,913 1,096 ,913 

  Αριθµός προσωπικού ,172(a) 1,243 ,220 ,186 ,950 1,052 ,950 

  Κύκλος εργασιών ,121(a) ,894 ,376 ,135 ,999 1,001 ,999 

  Μεταβλητότητα κερδών ,050(a) ,363 ,718 ,055 ,981 1,020 ,981 

  Βαθµός παγιοποίησης ,028(a) ,206 ,838 ,031 ,998 1,002 ,998 

  Αποσβέσεις ,346(a) 2,661 ,011 ,376 ,952 1,051 ,952 

  Ρυθµός ανάπτυξης ,272(a) 2,011 ,051 ,293 ,937 1,068 ,937 

  Βαθµολόγηση ,071(a) ,475 ,637 ,072 ,840 1,190 ,840 

2 Ηλικία της επιχείρησης -,239(b) -1,837 ,073 -,273 ,905 1,105 ,881 

  Αριθµός προσωπικού ,013(b) ,087 ,931 ,013 ,744 1,344 ,744 

  Κύκλος εργασιών ,032(b) ,239 ,812 ,037 ,926 1,080 ,881 

  Μεταβλητότητα κερδών -,031(b) -,236 ,815 -,036 ,927 1,079 ,899 

  Βαθµός παγιοποίησης -,126(b) -,907 ,370 -,139 ,840 1,190 ,802 

  Ρυθµός ανάπτυξης ,186(b) 1,365 ,180 ,206 ,855 1,169 ,855 

  Βαθµολόγηση ,019(b) ,136 ,893 ,021 ,824 1,214 ,785 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Κερδοφορία 

b  Predictors in the Model: (Constant), Κερδοφορία , Αποσβέσεις 

c  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
 

 

Coefficient Correlations(a) 
 

Model  Κερδοφορία Αποσβέσεις 

1 Correlations Κερδοφορία 1,000   

  Covariances Κερδοφορία 22,523   

2 Correlations Κερδοφορία 1,000 -,220 

    Αποσβέσεις -,220 1,000 

  Covariances Κερδοφορία 20,795 -17,941 

    Αποσβέσεις -17,941 319,967 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model Dimension Eigenvalue 

Condition 

Index  

Variance Proportions 

(Constant) Κερδοφορία Αποσβέσεις 

1 1 1,908 1,000 ,05 ,05   

  2 ,092 4,563 ,95 ,95   

2 1 2,727 1,000 ,02 ,02 ,03 

  2 ,185 3,838 ,05 ,25 ,90 

  3 ,088 5,562 ,93 ,73 ,07 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού 

προς ίδια κεφάλαια Predicted Value Residual Status 

6 ,801 ,11 -1,2732 1,38108   

7 -,576 -2,46 -1,4620 -,99301   

11 -2,172 -6,10 -2,3581 -3,74590   

17 ,068 ,06 -,0552 ,11659   

23 ,447 -2,07 -2,8456 ,77093   

30 -,964 -2,67 -1,0056 -1,66197   

32 . . ,4980 . M(a) 

34 -,019 -,79 -,7593 -,03341   

42 ,922 -,11 -1,7031 1,59079   

50 ,767 ,00 -1,3175 1,32230   

51 ,345 -,07 -,6657 ,59482   

54 ,892 ,08 -1,4571 1,53787   

56 -,394 -1,95 -1,2732 -,67923   

63 -,779 -,51 ,8377 -1,34300   

66 ,889 -,68 -2,2170 1,53270   

68 1,041 ,61 -1,1893 1,79482   

73 ,995 ,58 -1,1321 1,71636   

77 -,065 -,90 -,7873 -,11218   

83 -1,228 ,50 2,6133 -2,11821   

84 1,337 -1,01 -3,3118 2,30583   

93 1,002 ,37 -1,3569 1,72851   

95 ,330 -,38 -,9515 ,56864   

104 -,955 -,66 ,9854 -1,64733   

107 ,885 ,20 -1,3240 1,52598   

109 ,262 ,02 -,4329 ,45245   

110 ,080 -,18 -,3180 ,13829   

111 ,686 ,10 -1,0793 1,18294   

112 -,287 1,81 2,3001 -,49480   

113 -,544 -,05 ,8900 -,93852   

114 ,619 -,30 -1,3633 1,06806   

116 -,368 -3,27 -2,6389 -,63394   

117 -,740 -1,81 -,5361 -1,27621   

118 ,503 ,62 -,2425 ,86689   
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119 ,586 -,78 -1,7934 1,01107   

120 ,090 -,68 -,8331 ,15462   

121 ,242 -,48 -,8923 ,41699   

124 -2,969 -6,61 -1,4929 -5,12059   

125 ,242 -,51 -,9251 ,41785   

126 -2,242 -7,90 -4,0374 -3,86747   

127 ,143 -,31 -,5558 ,24611   

128 -,151 ,39 ,6502 -,26097   

130 -,262 -,34 ,1122 -,45194   

132 -,896 -1,96 -,4179 -1,54616   

134 -,109 -,89 -,7053 -,18752   

136 ,367 -,02 -,6575 ,63284   

139 1,119 2,38 ,4503 1,92984   

140 ,249 ,77 ,3405 ,42924   

187 -1,197 -1,21 ,8592 -2,06518   

189 -2,518 -4,81 -,4637 -4,34391   

197 -,954 -1,01 ,6327 -1,64605   

198 ,124 -,68 -,8956 ,21471   

215 -,341 -,06 ,5260 -,58770   

249 ,523 ,32 -,5803 ,90273   

254 1,557 1,09 -1,5964 2,68555   

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4,0374 2,6133 -,7492 1,22919 53 

Std. Predicted Value -2,770 3,157 ,160 1,095 53 

Standard Error of Predicted Value ,255 1,077 ,437 ,166 53 

Adjusted Predicted Value -3,6506 2,6133 -,7238 1,21286 53 

Residual -5,12059 2,68555 -,08524 1,67811 53 

Std. Residual -2,969 1,557 -,049 ,973 53 

Stud. Residual -3,061 1,599 -,051 1,005 53 

Deleted Residual -5,44305 2,83309 -,11061 1,82056 53 

Stud. Deleted Residual -3,420 1,630 -,067 1,051 53 

Mahal. Distance ,001 11,917 2,202 2,570 53 

Cook's Distance ,000 ,643 ,035 ,096 53 

Centered Leverage Value ,000 ,259 ,049 ,057 53 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για τον εµπορικό κλάδο (L3 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ,4745 1,03113 47 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,0324228 ,93419404 47 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,0643464 1,00637321 47 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,0942732 ,99835707 47 

Zscore:  Κερδοφορία ,1215525 ,94869549 47 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,0480908 1,00666998 47 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,1363786 ,85754490 47 

Zscore:  Αποσβέσεις -,0477576 ,91846747 47 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0158058 ,98698958 47 

Zscore:  Βαθµολόγηση -,0146942 1,01097332 47 

 

 

Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρη

σης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπ

ικού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδο

φορία 

Zscore:  

Μεταβ

λητότη

τα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπ

οίησης 

Zscore:  

Αποσβέ

σεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Zscore:  

Βαθµο

λόγηση 

Pearson 

Correlatio

n 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 -,327 ,264 ,354 -,322 ,102 -,041 ,375 ,356 ,425 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,327 1,000 -,121 -,073 -,260 -,085 ,160 -,142 ,035 ,059 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,264 -,121 1,000 ,720 ,227 -,056 ,376 ,494 ,146 -,397 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,354 -,073 ,720 1,000 ,032 -,028 ,348 ,272 ,142 -,334 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,322 -,260 ,227 ,032 1,000 ,140 -,023 ,228 -,200 -,452 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,102 -,085 -,056 -,028 ,140 1,000 -,046 ,258 ,190 ,110 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

-,041 ,160 ,376 ,348 -,023 -,046 1,000 ,380 -,005 -,146 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,375 -,142 ,494 ,272 ,228 ,258 ,380 1,000 ,230 ,008 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,356 ,035 ,146 ,142 -,200 ,190 -,005 ,230 1,000 ,155 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,425 ,059 -,397 -,334 -,452 ,110 -,146 ,008 ,155 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,012 ,037 ,007 ,014 ,247 ,391 ,005 ,007 ,001 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,012 . ,209 ,313 ,039 ,285 ,142 ,171 ,407 ,347 

  Zscore:  

Αριθµός 
,037 ,209 . ,000 ,062 ,354 ,005 ,000 ,163 ,003 
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προσωπικού 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,007 ,313 ,000 . ,415 ,425 ,008 ,032 ,170 ,011 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,014 ,039 ,062 ,415 . ,174 ,439 ,062 ,089 ,001 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,247 ,285 ,354 ,425 ,174 . ,380 ,040 ,100 ,232 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,391 ,142 ,005 ,008 ,439 ,380 . ,004 ,486 ,163 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,005 ,171 ,000 ,032 ,062 ,040 ,004 . ,060 ,479 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,007 ,407 ,163 ,170 ,089 ,100 ,486 ,060 . ,149 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,001 ,347 ,003 ,011 ,001 ,232 ,163 ,479 ,149 . 

N ∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

 

 

Variables Entered/Removed(a) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Βαθµολόγηση . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 
Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Model Summary(e) 

 

Model 

  

R 

  

R 

Square 

  

Adjusted 

R Square 

  

 

Std. Error 

of the 

Estimate  

Change Statistics 
Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,425(a) ,180 ,162 ,94392 ,180 9,893 1 45 ,003   

2 ,676(b) ,456 ,432 ,77731 ,276 22,357 1 44 ,000   

3 ,749(c) ,561 ,530 ,70674 ,104 10,226 1 43 ,003   

4 ,775(d) ,601 ,563 ,68144 ,040 4,253 1 42 ,045 1,816 

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης, Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

 ANOVA(e) 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,815 1 8,815 9,893 ,003(a) 

  Residual 40,094 45 ,891     

  Total 48,909 46       

2 Regression 22,323 2 11,162 18,473 ,000(b) 

  Residual 26,585 44 ,604     

  Total 48,909 46       

3 Regression 27,431 3 9,144 18,306 ,000(c) 

  Residual 21,478 43 ,499     

  Total 48,909 46       

4 Regression 29,406 4 7,351 15,831 ,000(d) 

  Residual 19,503 42 ,464     

  Total 48,909 46       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Ηλικία της 

επιχείρησης, Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tol/ce VIF 

1 (Constant) ,481 ,138   3,492 ,001 ,204 ,758           

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,433 ,138 ,425 3,145 ,003 ,156 ,710 ,425 ,425 ,425 1,000 1,000 

2 (Constant) ,429 ,114   3,769 ,000 ,200 ,659           

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,623 ,120 ,611 5,178 ,000 ,380 ,865 ,425 ,615 ,576 ,889 1,125 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,576 ,122 ,557 4,728 ,000 ,330 ,821 ,354 ,580 ,526 ,889 1,125 

3 (Constant) ,420 ,104   4,052 ,000 ,211 ,629           

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,636 ,109 ,623 5,809 ,000 ,415 ,856 ,425 ,663 ,587 ,887 1,127 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,556 ,111 ,538 5,011 ,000 ,332 ,779 ,354 ,607 ,506 ,886 1,129 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,358 ,112 -,324 
-

3,198 
,003 -,584 -,132 -,327 -,438 

-

,323 
,993 1,007 

4 (Constant) ,420 ,100   4,203 ,000 ,218 ,622           

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,588 ,108 ,576 5,438 ,000 ,369 ,806 ,425 ,643 ,530 ,846 1,182 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,508 ,109 ,492 4,647 ,000 ,288 ,729 ,354 ,583 ,453 ,847 1,181 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

-,367 ,108 -,332 
-

3,395 
,002 -,585 -,149 -,327 -,464 

-

,331 
,992 1,008 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,217 ,105 ,208 2,062 ,045 ,005 ,430 ,356 ,303 ,201 ,932 1,073 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Excluded Variables(e) 

 

 

Model 

 

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

 

Partial 

Correlation  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,353(a) -2,803 ,008 -,389 ,997 1,004 ,997 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,514(a) 4,044 ,000 ,521 ,842 1,188 ,842 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,557(a) 4,728 ,000 ,580 ,889 1,125 ,889 

  Zscore:  Κερδοφορία -,164(a) -1,083 ,285 -,161 ,796 1,257 ,796 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,056(a) ,412 ,683 ,062 ,988 1,012 ,988 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,021(a) ,153 ,879 ,023 ,979 1,022 ,979 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,372(a) 2,990 ,005 ,411 1,000 1,000 1,000 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,297(a) 2,273 ,028 ,324 ,976 1,025 ,976 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,324(b) -3,198 ,003 -,438 ,993 1,007 ,886 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,231(b) 1,419 ,163 ,211 ,454 2,203 ,454 

  Zscore:  Κερδοφορία -,082(b) -,649 ,520 -,098 ,780 1,282 ,694 
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  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,052(b) ,460 ,648 ,070 ,988 1,012 ,879 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,167(b) -1,420 ,163 -,212 ,878 1,139 ,797 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,239(b) 2,142 ,038 ,311 ,915 1,093 ,813 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,195(b) 1,731 ,091 ,255 ,934 1,071 ,847 

3 Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,189(c) 1,261 ,214 ,191 ,450 2,222 ,450 

  Zscore:  Κερδοφορία -,197(c) -1,691 ,098 -,252 ,722 1,386 ,687 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,022(c) ,215 ,831 ,033 ,980 1,021 ,877 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,102(c) -,923 ,361 -,141 ,843 1,186 ,786 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,198(c) 1,917 ,062 ,284 ,899 1,112 ,813 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,208(c) 2,062 ,045 ,303 ,932 1,073 ,846 

4 Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,153(d) 1,047 ,301 ,161 ,443 2,258 ,443 

  Zscore:  Κερδοφορία -,172(d) -1,511 ,138 -,230 ,712 1,405 ,674 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών -,015(d) -,153 ,879 -,024 ,947 1,056 ,842 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,089(d) -,829 ,412 -,128 ,840 1,191 ,748 

  Zscore:  Αποσβέσεις ,164(d) 1,596 ,118 ,242 ,867 1,153 ,794 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Ηλικία της επιχείρησης 

d  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Ηλικία της επιχείρησης, Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficient Correlations(a) 

 

Model  

  

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 

Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης 

1 Correlations Zscore:  Βαθµολόγηση 1,000       

  Covariances Zscore:  Βαθµολόγηση ,019       

2 Correlations Zscore:  Βαθµολόγηση 1,000 ,334     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,334 1,000     

  Covariances Zscore:  Βαθµολόγηση ,014 ,005     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,005 ,015     

3 Correlations Zscore:  Βαθµολόγηση 1,000 ,331 -,037   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,331 1,000 ,057   

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,037 ,057 1,000   

  Covariances Zscore:  Βαθµολόγηση ,012 ,004 ,000   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,004 ,012 ,001   

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,000 ,001 ,013   

4 Correlations Zscore:  Βαθµολόγηση 1,000 ,361 -,028 -,216 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,361 1,000 ,064 -,210 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,028 ,064 1,000 -,039 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,216 -,210 -,039 1,000 

  Covariances Zscore:  Βαθµολόγηση ,012 ,004 ,000 -,002 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,004 ,012 ,001 -,002 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,000 ,001 ,012 ,000 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,002 -,002 ,000 ,011 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

 

Condition 

Index  

Variance Proportions 

  

(Constant) 

 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

1 1 1,015 1,000 ,49 ,49       

  2 ,985 1,015 ,51 ,51       

2 1 1,351 1,000 ,04 ,30 ,32     

  2 ,992 1,167 ,92 ,07 ,00     

  3 ,657 1,434 ,04 ,63 ,68     

3 1 1,378 1,000 ,03 ,27 ,29 ,05   

  2 1,000 1,174 ,66 ,10 ,01 ,20   

  3 ,965 1,195 ,26 ,00 ,01 ,75   

  4 ,657 1,449 ,04 ,63 ,68 ,00   

4 1 1,378 1,000 ,03 ,26 ,28 ,05 ,00 

  2 1,117 1,111 ,07 ,07 ,07 ,02 ,60 

  3 ,995 1,177 ,45 ,06 ,04 ,41 ,02 

  4 ,951 1,204 ,43 ,01 ,00 ,52 ,07 

  5 ,559 1,571 ,02 ,59 ,62 ,00 ,31 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια Predicted Value Residual Status 

6 ,240 ,40 ,2338 ,16344   

7 -,952 ,18 ,8252 -,64850   

11 -,291 -,15 ,0473 -,19810   

17 -1,094 ,43 1,1768 -,74569   

23 -,743 -,20 ,3106 -,50638   

30 ,253 ,97 ,7935 ,17269   

32 1,115 2,84 2,0781 ,75979   

34 -,627 -,10 ,3304 -,42719   

42 ,210 ,60 ,4521 ,14310   

50 -,957 ,49 1,1398 -,65192   

51 ,102 ,76 ,6862 ,06941   

54 -,121 ,70 ,7847 -,08268   

56 -,714 -,52 -,0315 -,48681   

63 . ,09 . . M(a) 

66 -,026 ,08 ,0946 -,01760   

68 ,619 1,08 ,6598 ,42205   

73 ,919 1,09 ,4646 ,62603   

77 -,272 -,05 ,1377 -,18545   

83 . 1,91 . . M(a) 

84 ,835 ,83 ,2647 ,56922   

93 ,739 1,13 ,6236 ,50381   

95 ,384 ,65 ,3867 ,26158   

104 -,141 1,75 1,8475 -,09620   
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107 -2,242 ,47 1,9984 -1,52766   

109 -,428 ,59 ,8865 -,29198   

110 -,492 ,98 1,3203 -,33530   

111 ,561 ,52 ,1366 ,38216   

112 ,172 3,30 3,1780 ,11742   

113 ,770 1,42 ,8930 ,52478   

114 ,823 ,04 -,5163 ,56084   

116 ,015 -,25 -,2590 ,01051   

117 -,490 -,18 ,1583 -,33396   

118 ,858 1,05 ,4672 ,58444   

119 -,486 -,07 ,2571 -,33090   

120 ,229 ,24 ,0874 ,15602   

121 ,099 ,01 -,0578 ,06778   

124 -3,044 -2,18 -,1032 -2,07426   

125 ,039 -,22 -,2456 ,02665   

126 -1,802 -,66 ,5722 -1,22827   

127 ,699 ,09 -,3849 ,47617   

128 ,924 1,05 ,4234 ,62936   

130 1,272 ,60 -,2658 ,86650   

132 1,093 -1,01 -1,7542 ,74478   

134 ,479 ,05 -,2724 ,32642   

136 -,223 ,15 ,2974 -,15189   

139 3,107 2,94 ,8193 2,11744   

140 -,233 1,58 1,7400 -,15897   

187 . -,72 . . M(a) 

189 -1,774 -2,08 -,8750 -1,20891   

197 . -,63 . . M(a) 

198 -,570 ,34 ,7246 -,38813   

215 . ,42 . . M(a) 

249 -,662 ,75 1,2048 -,45128   

254 ,505 1,37 1,0300 ,34404   

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -1,7542 3,1780 ,5054 ,81242 49 

Std. Predicted Value -2,788 3,381 ,039 1,016 49 

Standard Error of Predicted Value ,127 ,532 ,205 ,088 49 

Adjusted Predicted Value -2,8028 2,9953 ,4859 ,85914 49 

Residual -2,07426 2,11744 -,01840 ,68026 49 

Std. Residual -3,044 3,107 -,027 ,998 49 

Stud. Residual -3,226 3,163 -,013 1,051 49 

Deleted Residual -2,32975 2,19433 ,00112 ,78106 49 

Stud. Deleted Residual -3,675 3,581 -,016 1,114 49 

Mahal. Distance ,611 27,026 3,901 5,386 49 

Cook's Distance ,000 ,810 ,041 ,123 49 

Centered Leverage Value ,013 ,588 ,085 ,117 49 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για τον κλάδο υπηρεσιών (L1 εξρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια -1,8221 1,75926 56 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,1336684 ,82502234 56 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,2992816 ,84848938 56 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,2637389 ,86201238 56 

Zscore:  Κερδοφορία ,2105284 1,08757864 56 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,0767535 1,05905168 56 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,2600571 ,90671405 56 

Zscore:  Αποσβέσεις ,2196414 1,09680389 56 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0276373 1,06349539 56 

Zscore:  Βαθµολόγηση ,0351528 1,03901272 56 
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Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρ

ησης 

Zscore:  

Αριθµό

ς 

προσωπ

ικού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδοφ

ορία 

Zscore:  

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµό

ς 

παγιοπ

οίησης 

Zscore:  

Αποσβέ

σεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Zscore:  

Βαθµο

λόγηση 

Pearson 

Correla

tion 

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 ,283 ,378 ,496 -,032 ,168 ,529 -,036 ,192 ,011 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,283 1,000 ,238 ,381 -,134 -,214 ,298 -,185 -,236 -,171 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,378 ,238 1,000 ,750 ,007 -,267 ,657 ,051 ,104 -,405 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,496 ,381 ,750 1,000 ,153 -,133 ,510 -,035 ,001 -,410 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,032 -,134 ,007 ,153 1,000 ,366 -,198 ,394 ,007 -,105 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,168 -,214 -,267 -,133 ,366 1,000 -,302 ,287 ,204 ,283 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,529 ,298 ,657 ,510 -,198 -,302 1,000 ,083 ,051 -,291 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
-,036 -,185 ,051 -,035 ,394 ,287 ,083 1,000 ,145 -,025 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,192 -,236 ,104 ,001 ,007 ,204 ,051 ,145 1,000 -,058 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,011 -,171 -,405 -,410 -,105 ,283 -,291 -,025 -,058 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,017 ,002 ,000 ,408 ,108 ,000 ,396 ,078 ,467 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,017 . ,039 ,002 ,162 ,057 ,013 ,087 ,040 ,104 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,002 ,039 . ,000 ,481 ,024 ,000 ,355 ,222 ,001 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,000 ,002 ,000 . ,130 ,164 ,000 ,398 ,498 ,001 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,408 ,162 ,481 ,130 . ,003 ,072 ,001 ,478 ,220 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,108 ,057 ,024 ,164 ,003 . ,012 ,016 ,066 ,017 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,000 ,013 ,000 ,000 ,072 ,012 . ,270 ,356 ,015 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,396 ,087 ,355 ,398 ,001 ,016 ,270 . ,143 ,427 
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  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,078 ,040 ,222 ,498 ,478 ,066 ,356 ,143 . ,335 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,467 ,104 ,001 ,001 ,220 ,017 ,015 ,427 ,335 . 

N ∆είκτης 

µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

 

 

Variables Entered/Removed(a) 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 Zscore:  Μεταβλητότητα 

κερδών 
. 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Model Summary(d) 

 

Model 

  

R 

  

R Square 

  

Adjusted 

R Square 

  

Std. Error of 

the Estimate 

  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,529(a) ,280 ,267 1,50661 ,280 20,993 1 54 ,000   

2 ,631(b) ,398 ,375 1,39050 ,118 10,395 1 53 ,002   

3 ,680(c) ,463 ,432 1,32594 ,065 6,287 1 52 ,015 2,201 
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a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  

Κύκλος εργασιών 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

ANOVA(d) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47,651 1 47,651 20,993 ,000(a) 

  Residual 122,574 54 2,270     

  Total 170,225 55       

2 Regression 67,751 2 33,875 17,520 ,000(b) 

  Residual 102,475 53 1,933     

  Total 170,225 55       

3 Regression 78,803 3 26,268 14,941 ,000(c) 

  Residual 91,422 52 1,758     

  Total 170,225 55       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  

Κύκλος εργασιών 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

  

 

Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardize

d Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -1,555 ,210   -7,420 ,000 -1,975 -1,135           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

1,027 ,224 ,529 4,582 ,000 ,577 1,476 ,529 ,529 ,529 1,000 
1,00

0 

2 (Constant) -1,546 ,193   -7,992 ,000 -1,934 -1,158           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

1,238 ,217 ,638 5,706 ,000 ,803 1,673 ,529 ,617 ,608 ,909 
1,10

0 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,599 ,186 ,360 3,224 ,002 ,226 ,971 ,168 ,405 ,344 ,909 
1,10

0 

3 (Constant) -1,782 ,207   -8,606 ,000 -2,198 -1,366           

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,941 ,238 ,485 3,947 ,000 ,463 1,419 ,529 ,480 ,401 ,685 
1,46

1 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,588 ,177 ,354 3,317 ,002 ,232 ,943 ,168 ,418 ,337 ,908 
1,10

1 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,605 ,241 ,296 2,507 ,015 ,121 1,089 ,496 ,328 ,255 ,740 
1,35

2 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Excluded Variables(d) 
 

 

Model 

  

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

Partial 

Correlation 

  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,137(a) 1,137 ,260 ,154 ,911 1,097 ,911 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,053(a) ,344 ,732 ,047 ,569 1,758 ,569 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,306(a) 2,377 ,021 ,310 ,740 1,351 ,740 

  Zscore:  Κερδοφορία ,076(a) ,643 ,523 ,088 ,961 1,041 ,961 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,360(a) 3,224 ,002 ,405 ,909 1,100 ,909 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,081(a) -,694 ,491 -,095 ,993 1,007 ,993 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,166(a) 1,447 ,154 ,195 ,997 1,003 ,997 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,181(a) 1,514 ,136 ,204 ,915 1,092 ,915 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,190(b) 1,714 ,093 ,231 ,894 1,118 ,852 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,097(b) ,682 ,499 ,094 ,564 1,774 ,551 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,296(b) 2,507 ,015 ,328 ,740 1,352 ,685 

  Zscore:  Κερδοφορία -,044(b) -,375 ,709 -,052 ,857 1,166 ,811 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,218(b) -1,976 ,053 -,264 ,885 1,129 ,810 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,091(b) ,830 ,410 ,114 ,945 1,059 ,861 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,109(b) ,952 ,345 ,131 ,873 1,145 ,863 

3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,123(c) 1,097 ,278 ,152 ,821 1,217 ,679 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,209(c) -1,184 ,242 -,164 ,329 3,043 ,329 

  Zscore:  Κερδοφορία -,142(c) -1,241 ,220 -,171 ,775 1,290 ,643 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,192(c) -1,802 ,077 -,245 ,876 1,142 ,653 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,101(c) ,963 ,340 ,134 ,943 1,060 ,674 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,224(c) 1,996 ,051 ,269 ,777 1,286 ,658 
 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Μεταβλητότητα 

κερδών 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης, Zscore:  Μεταβλητότητα 

κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

d  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
 

 

Coefficient Correlations(a) 

 

Model 

  

  

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  

Μεταβλητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

1 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000     

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,050     

2 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 ,302   

    Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,302 1,000   

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,047 ,012   

    Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,012 ,034   

3 Correlations Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης 1,000 ,274 -,497 

    Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,274 1,000 -,025 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,497 -,025 1,000 

  Covariances Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,057 ,012 -,029 

    Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,012 ,031 -,001 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών -,029 -,001 ,058 
 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

 

Condition 

Index  

Variance Proportions 

  

(Constant) 

Zscore:  Βαθµός 

παγιοποίησης 

Zscore:  

Μεταβλητότητα κερδών 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

1 1 1,278 1,000 ,36 ,36     

  2 ,722 1,330 ,64 ,64     

2 1 1,454 1,000 ,16 ,26 ,18   

  2 ,928 1,252 ,55 ,00 ,43   

  3 ,619 1,533 ,29 ,74 ,39   

3 1 1,557 1,000 ,01 ,20 ,14 ,11 

  2 1,280 1,103 ,36 ,01 ,01 ,18 

  3 ,816 1,382 ,09 ,08 ,79 ,07 

  4 ,346 2,121 ,55 ,71 ,06 ,64 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Std. Residual 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual Status 

2 -,140 -1,40 -1,2150 -,18599   

3 ,301 -2,25 -2,6464 ,39971   

4 -,351 -2,86 -2,3941 -,46530   

9 -,989 -2,32 -1,0059 -1,31085   

10 1,223 1,84 ,2176 1,62139   

12 ,225 -,88 -1,1786 ,29871   

13 ,729 -2,23 -3,1926 ,96603   

19 ,225 -,85 -1,1440 ,29823   

26 -2,001 -3,53 -,8765 -2,65324   

27 -,817 -2,64 -1,5551 -1,08284   

28 -,500 -1,05 -,3888 -,66346   

33 ,289 -1,73 -2,1088 ,38282   

35 -,675 -2,36 -1,4632 -,89486   

36 -,010 -3,66 -3,6425 -,01357   

37 -2,559 -5,77 -2,3766 -3,39328   

38 -,162 -2,69 -2,4799 -,21476   

39 ,950 -1,87 -3,1269 1,25983   

40 . . -2,2500 . M(a) 

43 ,373 -1,15 -1,6450 ,49524   

47 ,027 -1,32 -1,3590 ,03581   

49 -1,485 -4,07 -2,1022 -1,96851   

53 ,000 -1,26 -1,2608 ,00057   

55 -2,331 -4,28 -1,1880 -3,09074   

60 -,261 -3,65 -3,3015 -,34658   

62 . -7,76 . . M(a) 

65 . -1,86 . . M(a) 

67 ,275 ,01 -,3569 ,36524   

70 ,456 -1,74 -2,3438 ,60410   
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71 ,608 ,02 -,7835 ,80620   

72 ,162 -1,09 -1,3002 ,21424   

78 . . -3,0600 . M(a) 

79 -,953 -3,85 -2,5841 -1,26398   

80 -,280 -1,69 -1,3204 -,37088   

82 1,206 -,54 -2,1366 1,59877   

85 ,637 -2,00 -2,8423 ,84480   

90 -1,409 -2,92 -1,0479 -1,86778   

94 ,239 -3,66 -3,9818 ,31708   

96 ,377 -3,87 -4,3649 ,49967   

97 -2,168 -6,78 -3,9051 -2,87416   

99 ,100 -1,67 -1,8075 ,13253   

102 ,875 -1,11 -2,2677 1,15982   

103 -,996 -,17 1,1515 -1,32027   

106 . -1,35 . . M(a) 

129 -,896 -4,53 -3,3455 -1,18868   

133 ,087 -1,75 -1,8676 ,11517   

137 -,233 -2,38 -2,0704 -,30868   

138 . . -2,8452 . M(a) 

141 ,479 ,31 -,3251 ,63477   

142 1,053 ,69 -,7066 1,39613   

143 ,442 ,79 ,2091 ,58580   

144 -,671 -2,88 -1,9852 -,89010   

145 ,351 -2,17 -2,6332 ,46561   

146 ,016 -2,50 -2,5206 ,02119   

147 ,763 -,72 -1,7357 1,01202   

148 ,039 -2,32 -2,3709 ,05182   

149 ,533 -1,18 -1,8833 ,70669   

150 1,463 -,49 -2,4329 1,93946   

151 ,717 -,94 -1,8946 ,95108   

152 -,637 -3,35 -2,5014 -,84399   

153 -2,762 -4,66 -,9975 -3,66175   

154 2,126 -,62 -3,4361 2,81946   

155 ,584 -,81 -1,5837 ,77384   

156 -1,183 -3,76 -2,1953 -1,56872   

157 -,550 -3,65 -2,9249 -,72921   

158 -1,611 -2,64 -,5044 -2,13599   

162 -1,591 -4,93 -2,8160 -2,11014   

171 . -2,17 . . M(a) 

174 1,205 ,22 -1,3748 1,59726   

177 -1,208 -3,89 -2,2918 -1,60148   

182 ,091 -1,26 -1,3807 ,12072   

188 -,528 -1,55 -,8458 -,70038   

190 -,322 -,23 ,1952 -,42737   

191 2,181 1,23 -1,6651 2,89131   

227 1,313 -1,36 -3,1013 1,74038   

231 -8,014 -13,95 -3,3203 -10,62673   

251 ,531 -1,27 -1,9698 ,70372   

253 -3,450 -5,39 -,8126 -4,57411   
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256 ,372 1,25 ,7599 ,49380   

258 -,999 -2,08 -,7538 -1,32432   

259 -,824 -,56 ,5319 -1,09320   

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4,3649 1,1515 -1,7791 1,15208 73 

Std. Predicted Value -2,124 2,484 ,036 ,962 73 

Standard Error of Predicted Value ,194 1,239 ,394 ,174 73 

Adjusted Predicted Value -4,4311 1,3716 -1,7849 1,15693 73 

Residual -10,62673 2,89131 -,36226 1,88216 73 

Std. Residual -8,014 2,181 -,273 1,419 73 

Stud. Residual -7,248 2,339 -,245 1,363 73 

Deleted Residual -10,62673 3,32542 -,35649 1,93642 73 

Stud. Deleted Residual -7,248 2,448 -,250 1,377 73 

Mahal. Distance ,190 25,121 4,120 4,169 73 

Cook's Distance ,000 1,482 ,050 ,181 73 

Centered Leverage Value ,003 ,449 ,074 ,075 73 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για τον κλάδο υπηρεσιών (L2 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια -,9181 1,35423 58 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,1536687 ,81896249 58 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,2705086 ,84925524 58 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,2351867 ,86117325 58 

Zscore:  Κερδοφορία ,2157512 1,06886387 58 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,0869329 1,04262519 58 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,2895025 ,90475549 58 

Zscore:  Αποσβέσεις ,2071197 1,08319101 58 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0228203 1,04660110 58 

Zscore:  Βαθµολόγηση ,0251500 1,02404532 58 

 

 

Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία 

της 

επιχείρ

ησης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπι

κού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδοφ

ορία 

Zscore:  

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπ

οίησης 

Zscore:  

Αποσβ

έσεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξ

ης 

Zscore:  

Βαθµο

λόγηση 

Pearson 

Correlati

on 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

1,000 ,325 ,293 ,426 -,114 ,182 ,349 -,053 ,231 ,112 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,325 1,000 ,251 ,397 -,137 -,220 ,315 -,168 -,233 -,166 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,293 ,251 1,000 ,753 ,003 -,268 ,664 ,055 ,110 -,383 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,426 ,397 ,753 1,000 ,145 -,142 ,525 -,020 ,003 -,396 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
-,114 -,137 ,003 ,145 1,000 ,367 -,200 ,388 ,008 -,105 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,182 -,220 -,268 -,142 ,367 1,000 -,307 ,279 ,204 ,281 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,349 ,315 ,664 ,525 -,200 -,307 1,000 ,095 ,052 -,278 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
-,053 -,168 ,055 -,020 ,388 ,279 ,095 1,000 ,141 -,027 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,231 -,233 ,110 ,003 ,008 ,204 ,052 ,141 1,000 -,053 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,112 -,166 -,383 -,396 -,105 ,281 -,278 -,027 -,053 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

. ,006 ,013 ,000 ,197 ,086 ,004 ,346 ,041 ,201 

  Zscore:  ,006 . ,029 ,001 ,152 ,048 ,008 ,103 ,039 ,107 
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Ηλικία της 

επιχείρησης 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,013 ,029 . ,000 ,491 ,021 ,000 ,340 ,205 ,002 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,000 ,001 ,000 . ,139 ,144 ,000 ,441 ,492 ,001 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,197 ,152 ,491 ,139 . ,002 ,066 ,001 ,477 ,216 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

,086 ,048 ,021 ,144 ,002 . ,010 ,017 ,062 ,016 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,004 ,008 ,000 ,000 ,066 ,010 . ,240 ,348 ,017 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,346 ,103 ,340 ,441 ,001 ,017 ,240 . ,146 ,420 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,041 ,039 ,205 ,492 ,477 ,062 ,348 ,146 . ,346 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,201 ,107 ,002 ,001 ,216 ,016 ,017 ,420 ,346 . 

N ∆είκτης 

τραπεζικού 

δανεισµού 

προς ίδια 

κεφάλαια 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Μεταβλητότητ

α κερδών 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
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Variables Entered/Removed(a) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Zscore:  Βαθµολόγηση . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 
Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
 

 

Model Summary(e) 
 

Model 

  

R 

  

R Square 

  

Adjusted R 

Square 

  

Std. Error of 

the Estimate 

  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,426(a) ,182 ,167 1,23599 ,182 12,427 1 56 ,001   

2 ,525(b) ,275 ,249 1,17378 ,093 7,093 1 55 ,010   

3 ,580(c) ,336 ,299 1,13363 ,061 4,965 1 54 ,030   

4 ,629(d) ,396 ,350 1,09162 ,060 5,237 1 53 ,026 1,483 

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
 

 

ANOVA(e) 
 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18,985 1 18,985 12,427 ,001(a) 

  Residual 85,550 56 1,528     

  Total 104,535 57       

2 Regression 28,758 2 14,379 10,436 ,000(b) 

  Residual 75,777 55 1,378     

  Total 104,535 57       

3 Regression 35,138 3 11,713 9,114 ,000(c) 

  Residual 69,397 54 1,285     

  Total 104,535 57       

4 Regression 41,378 4 10,345 8,681 ,000(d) 

  Residual 63,157 53 1,192     

  Total 104,535 57       
 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) -1,076 ,168   -6,390 ,000 -1,413 -,738           

  Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 
,670 ,190 ,426 3,525 ,001 ,289 1,051 ,426 ,426 ,426 1,000 1,000 

2 (Constant) -1,135 ,161   -7,033 ,000 -1,459 -,812           

  Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 
,877 ,197 ,558 4,463 ,000 ,483 1,271 ,426 ,516 ,512 ,843 1,186 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,440 ,165 ,333 2,663 ,010 ,109 ,772 ,112 ,338 ,306 ,843 1,186 

3 (Constant) -1,145 ,156   -7,342 ,000 -1,458 -,833           

  Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 
,886 ,190 ,563 4,664 ,000 ,505 1,266 ,426 ,536 ,517 ,843 1,186 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,460 ,160 ,348 2,879 ,006 ,140 ,781 ,112 ,365 ,319 ,841 1,189 

  Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
,320 ,144 ,247 2,228 ,030 ,032 ,608 ,231 ,290 ,247 ,997 1,003 

4 (Constant) -1,038 ,157   -6,597 ,000 -1,354 -,722           

  Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 
,718 ,197 ,457 3,644 ,001 ,323 1,113 ,426 ,448 ,389 ,726 1,377 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,469 ,154 ,355 3,048 ,004 ,161 ,778 ,112 ,386 ,325 ,840 1,190 

  Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης 
,404 ,143 ,312 2,823 ,007 ,117 ,691 ,231 ,361 ,301 ,931 1,074 

  Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 
,455 ,199 ,275 2,288 ,026 ,056 ,854 ,325 ,300 ,244 ,787 1,270 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

  

Excluded Variables(e) 

 

 

Model 

  

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

Partial 

Correlation 

  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,185(a) 1,417 ,162 ,188 ,843 1,187 ,843 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,065(a) -,350 ,727 -,047 ,433 2,310 ,433 

  Zscore:  Κερδοφορία -,180(a) -1,486 ,143 -,196 ,979 1,021 ,979 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,247(a) 2,085 ,042 ,271 ,980 1,020 ,980 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,173(a) 1,226 ,226 ,163 ,724 1,381 ,724 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,045(a) -,367 ,715 -,049 1,000 1,000 1,000 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,229(a) 1,944 ,057 ,254 1,000 1,000 1,000 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,333(a) 2,663 ,010 ,338 ,843 1,186 ,843 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,188(b) 1,525 ,133 ,203 ,843 1,187 ,731 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,000(b) ,001 ,999 ,000 ,424 2,356 ,419 

  Zscore:  Κερδοφορία -,164(b) -1,423 ,161 -,190 ,976 1,024 ,833 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,182(b) 1,539 ,130 ,205 ,920 1,087 ,792 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,207(b) 1,550 ,127 ,206 ,718 1,392 ,657 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,033(b) -,286 ,776 -,039 ,998 1,002 ,842 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,247(b) 2,228 ,030 ,290 ,997 1,003 ,841 
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3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,275(c) 2,288 ,026 ,300 ,787 1,270 ,726 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,061(c) -,354 ,725 -,049 ,414 2,417 ,413 

  Zscore:  Κερδοφορία -,165(c) -1,486 ,143 -,200 ,976 1,024 ,832 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,130(c) 1,097 ,278 ,149 ,872 1,147 ,781 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,192(c) 1,480 ,145 ,199 ,716 1,396 ,655 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,069(c) -,610 ,544 -,084 ,979 1,022 ,840 

4 Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,045(d) -,269 ,789 -,037 ,413 2,421 ,376 

  Zscore:  Κερδοφορία -,116(d) -1,046 ,300 -,144 ,928 1,077 ,700 

  Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,168(d) 1,471 ,147 ,200 ,856 1,168 ,726 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,151(d) 1,184 ,242 ,162 ,699 1,431 ,607 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,033(d) -,304 ,762 -,042 ,958 1,044 ,726 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  

Ρυθµός ανάπτυξης 

d  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  Βαθµολόγηση, Zscore:  

Ρυθµός ανάπτυξης, Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης 

e  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficient Correlations(a) 

 

 

Model 

Zscore:  Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  Ρυθµός 

ανάπτυξης 

Zscore:  Ηλικία 

της επιχείρησης 

1 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000       

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,036       

2 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 ,396     

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,396 1,000     

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,039 ,013     

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,013 ,027     

3 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 ,396 ,020   

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,396 1,000 ,057   

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,020 ,057 1,000   

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,036 ,012 ,001   

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,012 ,026 ,001   

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,001 ,001 ,021   

4 Correlations Zscore:  Κύκλος εργασιών 1,000 ,358 -,077 -,372 

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,358 1,000 ,061 ,026 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,077 ,061 1,000 ,256 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,372 ,026 ,256 1,000 

  Covariances Zscore:  Κύκλος εργασιών ,039 ,011 -,002 -,015 

    Zscore:  Βαθµολόγηση ,011 ,024 ,001 ,001 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,002 ,001 ,020 ,007 

    Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,015 ,001 ,007 ,040 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

Condition 

Index 

  

Variance Proportions 

  

(Constant) 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

1 1 1,266 1,000 ,37 ,37       

  2 ,734 1,313 ,63 ,63       

2 1 1,448 1,000 ,10 ,28 ,19     

  2 1,023 1,189 ,59 ,00 ,27     

  3 ,529 1,655 ,31 ,72 ,53     

3 1 1,452 1,000 ,10 ,27 ,19 ,01   

  2 1,028 1,188 ,52 ,00 ,23 ,13   

  3 ,993 1,209 ,08 ,01 ,04 ,85   

  4 ,526 1,661 ,31 ,72 ,53 ,01   

4 1 1,605 1,000 ,00 ,18 ,15 ,01 ,13 

  2 1,263 1,127 ,27 ,04 ,01 ,19 ,13 

  3 1,024 1,252 ,29 ,01 ,15 ,40 ,00 

  4 ,698 1,516 ,00 ,05 ,52 ,33 ,28 

  5 ,409 1,981 ,43 ,72 ,17 ,06 ,45 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Status Std. Residual 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual 

2 M(a) . -,89 . . 

3   ,130 -1,69 -1,8368 ,14198 

4 M(a) . -1,46 . . 

9 M(a) . -1,34 . . 

10   ,253 2,27 1,9983 ,27596 

12   ,635 -,15 -,8419 ,69289 

13   ,781 ,45 -,4037 ,85228 

19   ,696 -,28 -1,0432 ,75985 

26   -1,971 -3,23 -1,0802 -2,15111 

27   -1,028 -1,71 -,5831 -1,12258 

28   ,621 -,63 -1,3085 ,67821 

33 M(a) . -1,33 . . 

35   -,144 -,28 -,1196 -,15716 

36   -,160 -2,13 -1,9528 -,17513 

37   -2,248 -4,01 -1,5532 -2,45355 

38   -,344 -2,33 -1,9564 -,37599 

39   ,490 -1,45 -1,9806 ,53440 

40 M(a) . . -1,5683 . 

43   ,647 -,75 -1,4523 ,70659 

47   -,237 -,62 -,3641 -,25844 

49   1,514 -,44 -2,0900 1,65263 

53   1,131 -,49 -1,7284 1,23450 

55   -,913 -2,13 -1,1357 -,99619 
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60   -,726 -1,96 -1,1674 -,79198 

62   -6,306 -7,76 -,8800 -6,88406 

65   -1,999 -1,74 ,4378 -2,18246 

67   -,575 ,21 ,8361 -,62815 

70   ,280 -1,46 -1,7674 ,30608 

71   1,589 ,57 -1,1686 1,73445 

72 M(a) . -,57 . . 

78   -,742 -2,72 -1,9117 -,81010 

79   -1,062 -3,23 -2,0663 -1,15910 

80   -,225 -1,41 -1,1669 -,24552 

82   ,452 -,40 -,8890 ,49364 

85   ,646 -1,13 -1,8327 ,70521 

90 M(a) . -1,12 . . 

94   -,455 -1,28 -,7789 -,49693 

96   ,903 -1,10 -2,0823 ,98575 

97   -2,257 -4,73 -2,2608 -2,46418 

99   -,544 -1,34 -,7460 -,59406 

102   ,878 -,38 -1,3403 ,95807 

103   ,316 ,07 -,2734 ,34544 

106   ,325 -1,24 -1,5993 ,35488 

129   -,267 -1,69 -1,4000 -,29160 

133 M(a) . -,89 . . 

137 M(a) . -1,16 . . 

138   -,119 -2,08 -1,9542 -,13039 

141   ,615 ,50 -,1754 ,67097 

142   1,237 ,80 -,5540 1,34990 

143   1,740 ,95 -,9504 1,89964 

144   -,960 -1,84 -,7917 -1,04842 

145   ,161 -,14 -,3145 ,17570 

146   -1,172 -1,24 ,0381 -1,27941 

147   -,198 -,35 -,1376 -,21667 

148   -,378 -,81 -,4012 -,41211 

149   -,013 -,29 -,2800 -,01415 

150   1,593 ,27 -1,4662 1,73872 

151   ,199 -,47 -,6854 ,21744 

152   -1,198 -2,04 -,7276 -1,30765 

153 M(a) . -4,65 . . 

154 M(a) . -,13 . . 

155   ,063 -,65 -,7201 ,06896 

156   -1,325 -2,89 -1,4391 -1,44608 

157   -,537 -1,37 -,7825 -,58603 

158 M(a) . -2,06 . . 

162 M(a) . -4,84 . . 

171 M(a) . -1,58 . . 

174   1,521 1,13 -,5316 1,66006 

177 M(a) . -3,08 . . 

182   ,579 -,85 -1,4835 ,63188 

188 M(a) . -1,01 . . 

190 M(a) . 1,08 . . 
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191   1,939 2,06 -,0542 2,11651 

227   ,072 -,87 -,9533 ,07849 

231 M(a) . -4,46 . . 

251   -,010 -,62 -,6055 -,01089 

253 M(a) . -1,38 . . 

256   ,362 1,39 ,9903 ,39568 

258   -,972 -1,76 -,7019 -1,06055 

259   -1,262 -,50 ,8825 -1,37777 

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -2,2608 1,9983 -,9064 ,85317 61 

Std. Predicted Value -1,576 3,423 ,014 1,001 61 

Standard Error of Predicted Value ,165 1,020 ,301 ,126 61 

Adjusted Predicted Value -2,2067 1,1556 -,9422 ,78091 61 

Residual -6,88406 2,11651 -,14281 1,37956 61 

Std. Residual -6,306 1,939 -,131 1,264 61 

Stud. Residual -6,011 2,239 -,113 1,267 61 

Deleted Residual -6,88406 2,82193 -,10700 1,47274 61 

Stud. Deleted Residual -6,011 2,330 -,115 1,281 61 

Mahal. Distance ,312 48,776 4,042 6,414 61 

Cook's Distance ,000 ,691 ,037 ,112 61 

Centered Leverage Value ,005 ,856 ,071 ,112 61 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 
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Γραµµική παλινδρόµηση για τον κλάδο υπηρεσιών (L3 εξαρτηµένη µεταβλητή) 

 

  Mean Std. Deviation N 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ,1413 ,92302 58 

Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης -,1536687 ,81896249 58 

Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,2705086 ,84925524 58 

Zscore:  Κύκλος εργασιών ,2351867 ,86117325 58 

Zscore:  Κερδοφορία ,2157512 1,06886387 58 

Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,0869329 1,04262519 58 

Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης -,2895025 ,90475549 58 

Zscore:  Αποσβέσεις ,2071197 1,08319101 58 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,0228203 1,04660110 58 

Zscore:  Βαθµολόγηση ,0251500 1,02404532 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zscore:

Βαθµολόγ

ηση

Zscore:

Ρυθµός

ανάπτυξη

ς

Zscore:

Αποσβέσ

εις

Zscore:

Βαθµός

παγιοποίη

σης

Zscore:

Μεταβλητ

ότητα

κερδών

Zscore:

Κερδοφορί

α

Zscore:

Κύκλος

εργασιών

Zscore:

Αριθµός

προσωπι

κού

Zscore:

Ηλικία της

επιχείρησ

ης

∆είκτης

τραπεζικο

ύ

δανεισµού

προς ίδι...

∆
εί

κ
τη

ς

τρ
α

π
εζ

ικ
ο

ύ

δ
α

νε
ισ

µ
ο

ύ

π
ρ

ο
ς 

ίδ
ια

κε
φ

ά
λ
α

ια

Z
sc

o
re

:

Η
λι

κί
α

 τ
η
ς

επ
ιχ

εί
ρ

η
σ

η
ς

Z
sc

o
re

:

Α
ρ

ιθ
µ

ό
ς

π
ρ

ο
σ

ω
π

ι

κο
ύ

Z
s
co

re
:

Κ
ύ
κλ

ο
ς

ερ
γα

σ
ιώ

ν

Z
s
co

re
:

Κ
ερ

δ
ο

φ
ο
ρ

ία

Z
sc

o
re

:

Μ
ετ

α
β

λη
τ

ό
τη

τα

κε
ρ

δ
ώ

ν

Z
sc

o
re

:

Β
α

θ
µ

ό
ς

π
α

γι
ο

π
ο

ίη

σ
η
ς

Z
sc

o
re

:

Α
π

ο
σ

β
έσ

ει
ς

Z
s
co

re
:

Ρ
υ
θ

µ
ό

ς

α
νά

π
τυ

ξη

ς

Z
sc

o
re

:

Β
α

θ
µ

ο
λό

γ

η
σ

η



319 

 

Correlations 

 

  

  

∆είκτης 

ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

Zscore:  

Αριθµός 

προσωπ

ικού 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασι

ών 

Zscore:  

Κερδοφ

ορία 

Zscore:  

Μεταβλ

ητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Βαθµός 

παγιοπο

ίησης 

Zscore:  

Αποσβέ

σεις 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυ

ξης 

Zscore:  

Βαθµολ

όγηση 

Pearson 

Correlat

ion 

∆είκτης 

ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 

1,000 ,142 ,180 ,312 ,052 ,374 ,114 ,039 ,343 ,197 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,142 1,000 ,251 ,397 -,137 -,220 ,315 -,168 -,233 -,166 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,180 ,251 1,000 ,753 ,003 -,268 ,664 ,055 ,110 -,383 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,312 ,397 ,753 1,000 ,145 -,142 ,525 -,020 ,003 -,396 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,052 -,137 ,003 ,145 1,000 ,367 -,200 ,388 ,008 -,105 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,374 -,220 -,268 -,142 ,367 1,000 -,307 ,279 ,204 ,281 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,114 ,315 ,664 ,525 -,200 -,307 1,000 ,095 ,052 -,278 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,039 -,168 ,055 -,020 ,388 ,279 ,095 1,000 ,141 -,027 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,343 -,233 ,110 ,003 ,008 ,204 ,052 ,141 1,000 -,053 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,197 -,166 -,383 -,396 -,105 ,281 -,278 -,027 -,053 1,000 

Sig. (1-

tailed) 

∆είκτης 

ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 

. ,144 ,088 ,009 ,350 ,002 ,198 ,387 ,004 ,069 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

,144 . ,029 ,001 ,152 ,048 ,008 ,103 ,039 ,107 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

,088 ,029 . ,000 ,491 ,021 ,000 ,340 ,205 ,002 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,009 ,001 ,000 . ,139 ,144 ,000 ,441 ,492 ,001 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
,350 ,152 ,491 ,139 . ,002 ,066 ,001 ,477 ,216 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,002 ,048 ,021 ,144 ,002 . ,010 ,017 ,062 ,016 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

,198 ,008 ,000 ,000 ,066 ,010 . ,240 ,348 ,017 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
,387 ,103 ,340 ,441 ,001 ,017 ,240 . ,146 ,420 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,004 ,039 ,205 ,492 ,477 ,062 ,348 ,146 . ,346 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,069 ,107 ,002 ,001 ,216 ,016 ,017 ,420 ,346 . 
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N ∆είκτης 

ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Ηλικία της 

επιχείρησης 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Αριθµός 

προσωπικού 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Κερδοφορία 
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Βαθµός 

παγιοποίησης 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Αποσβέσεις 
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

 

  

Variables Entered/Removed(a) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 
Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

2 
Zscore:  Κύκλος εργασιών . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

3 
Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 

4 
Zscore:  Βαθµολόγηση . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= ,050, 

Probability-of-F-to-remove >= ,100). 
 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
 

 

Model Summary(e) 
 

Model 

  

R 

  

R 

Square 

  

Adjusted R 

Square 

  

Std. Error of 

the Estimate 

  

Change Statistics Durbin-

Watson 

  

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,374(a) ,140 ,124 ,86367 ,140 9,103 1 56 ,004   

2 ,525(b) ,276 ,249 ,79968 ,136 10,321 1 55 ,002   

3 ,586(c) ,343 ,307 ,76840 ,068 5,569 1 54 ,022   

4 ,651(d) ,424 ,381 ,72639 ,081 7,427 1 53 ,009 1,953 
 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Ρυθµός ανάπτυξης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Ρυθµός ανάπτυξης, Zscore:  Βαθµολόγηση 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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ANOVA(e) 

 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6,790 1 6,790 9,103 ,004(a) 

  Residual 41,772 56 ,746     

  Total 48,562 57       

2 Regression 13,391 2 6,695 10,470 ,000(b) 

  Residual 35,172 55 ,639     

  Total 48,562 57       

3 Regression 16,679 3 5,560 9,416 ,000(c) 

  Residual 31,884 54 ,590     

  Total 48,562 57       

4 Regression 20,597 4 5,149 9,759 ,000(d) 

  Residual 27,965 53 ,528     

  Total 48,562 57       

 

a  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 

b  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Ρυθµός ανάπτυξης 

d  Predictors: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών, Zscore:  

Ρυθµός ανάπτυξης, Zscore:  Βαθµολόγηση 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Coefficients(a) 

 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

  

95% Confidence 

Interval for B Correlations 

Collinearity 

Statistics 

  

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) ,113 ,114   ,989 ,327 -,115 ,341           

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,331 ,110 ,374 3,017 ,004 ,111 ,551 ,374 ,374 ,374 1,000 1,000 

2 (Constant) ,015 ,110   ,133 ,895 -,205 ,234           

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,378 ,103 ,427 3,681 ,001 ,172 ,583 ,374 ,445 ,422 ,980 1,020 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,399 ,124 ,372 3,213 ,002 ,150 ,648 ,312 ,398 ,369 ,980 1,020 

3 (Constant) ,016 ,105   ,149 ,882 -,196 ,227           

  Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

,329 ,101 ,371 3,261 ,002 ,127 ,531 ,374 ,406 ,360 ,938 1,066 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,390 ,119 ,364 3,265 ,002 ,150 ,629 ,312 ,406 ,360 ,979 1,022 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,235 ,099 ,266 2,360 ,022 ,035 ,434 ,343 ,306 ,260 ,957 1,045 

4 (Constant) -,015 ,100   -,151 ,880 -,216 ,186           

  Zscore:  

Μεταβλητότη
,257 ,099 ,290 2,602 ,012 ,059 ,455 ,374 ,337 ,271 ,872 1,147 
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τα κερδών 

  Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

,514 ,122 ,479 4,221 ,000 ,270 ,758 ,312 ,502 ,440 ,842 1,187 

  Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

,264 ,095 ,299 2,790 ,007 ,074 ,454 ,343 ,358 ,291 ,945 1,058 

  Zscore:  

Βαθµολόγηση 
,290 ,106 ,321 2,725 ,009 ,076 ,503 ,197 ,351 ,284 ,781 1,280 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Excluded Variables(e) 

 

 

Model 

  

Beta In 

  

t 

  

Sig. 

  

Partial 

Correlation 

  

Collinearity Statistics 

  

Tolerance VIF 

Minimum 

Tolerance 

1 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,236(a) 1,900 ,063 ,248 ,951 1,051 ,951 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,302(a) 2,448 ,018 ,313 ,928 1,077 ,928 

  Zscore:  Κύκλος εργασιών ,372(a) 3,213 ,002 ,398 ,980 1,020 ,980 

  Zscore:  Κερδοφορία -,099(a) -,742 ,462 -,099 ,865 1,156 ,865 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,252(a) 1,986 ,052 ,259 ,906 1,104 ,906 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,071(a) -,547 ,586 -,074 ,922 1,084 ,922 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,278(a) 2,276 ,027 ,293 ,958 1,043 ,958 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,100(a) ,773 ,443 ,104 ,921 1,086 ,921 

2 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,108(b) ,851 ,399 ,115 ,815 1,227 ,815 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού ,034(b) ,186 ,853 ,025 ,406 2,460 ,406 

  Zscore:  Κερδοφορία -,193(b) -1,545 ,128 -,206 ,825 1,211 ,825 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,073(b) ,518 ,607 ,070 ,669 1,495 ,669 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,079(b) -,657 ,514 -,089 ,922 1,085 ,904 

  Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης ,266(b) 2,360 ,022 ,306 ,957 1,045 ,938 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,284(b) 2,284 ,026 ,297 ,792 1,263 ,792 

3 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,183(c) 1,475 ,146 ,199 ,773 1,293 ,773 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,062(c) -,348 ,729 -,048 ,385 2,595 ,385 

  Zscore:  Κερδοφορία -,170(c) -1,410 ,164 -,190 ,820 1,220 ,786 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,034(c) ,249 ,804 ,034 ,659 1,518 ,659 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,104(c) -,899 ,373 -,123 ,915 1,093 ,876 

  Zscore:  Βαθµολόγηση ,321(c) 2,725 ,009 ,351 ,781 1,280 ,781 

4 Zscore:  Ηλικία της επιχείρησης ,179(d) 1,533 ,131 ,208 ,773 1,293 ,726 

  Zscore:  Αριθµός προσωπικού -,035(d) -,206 ,838 -,029 ,384 2,604 ,384 

  Zscore:  Κερδοφορία -,117(d) -1,003 ,321 -,138 ,793 1,261 ,708 

  Zscore:  Βαθµός παγιοποίησης ,037(d) ,289 ,774 ,040 ,659 1,518 ,647 

  Zscore:  Αποσβέσεις -,073(d) -,664 ,510 -,092 ,904 1,106 ,773 

 

a  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 

b  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών 

c  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών, 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης 

d  Predictors in the Model: (Constant), Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών, Zscore:  Κύκλος εργασιών, 

Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης, Zscore:  Βαθµολόγηση 

e  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Coefficient Correlations(a) 

 

 

Model  

  

Zscore:  

Μεταβλητότη

τα κερδών 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

1 Correlations Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 1,000       

  Covariances Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,012       

2 Correlations Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 1,000 ,142     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,142 1,000     

  Covariances Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,011 ,002     

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,002 ,015     

3 Correlations Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 1,000 ,145 -,206   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,145 1,000 -,033   

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,206 -,033 1,000   

  Covariances Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,010 ,002 -,002   

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,002 ,014 ,000   

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,002 ,000 ,010   

4 Correlations Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών 1,000 ,031 -,228 -,266 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,031 1,000 ,012 ,374 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,228 ,012 1,000 ,114 

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,266 ,374 ,114 1,000 

  Covariances Zscore:  Μεταβλητότητα κερδών ,010 ,000 -,002 -,003 

    Zscore:  Κύκλος εργασιών ,000 ,015 ,000 ,005 

    Zscore:  Ρυθµός ανάπτυξης -,002 ,000 ,009 ,001 

    Zscore:  Βαθµολόγηση -,003 ,005 ,001 ,011 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 

 

 

Collinearity Diagnostics(a) 

 

Model 

  

Dimension 

 

Eigenvalue 

  

Condition 

Index 

  

Variance Proportions 

  

(Constant) 

Zscore:  

Μεταβλητότητα 

κερδών 

Zscore:  

Κύκλος 

εργασιών 

Zscore:  

Ρυθµός 

ανάπτυξης 

Zscore:  

Βαθµολόγηση 

1 1 1,084 1,000 ,46 ,46       

  2 ,916 1,088 ,54 ,54       

2 1 1,268 1,000 ,34 ,01 ,37     

  2 1,058 1,094 ,10 ,77 ,04     

  3 ,674 1,371 ,56 ,23 ,59     

3 1 1,268 1,000 ,35 ,00 ,37 ,00   

  2 1,229 1,016 ,02 ,39 ,01 ,34   

  3 ,850 1,221 ,18 ,25 ,11 ,55   

  4 ,654 1,393 ,45 ,35 ,50 ,11   

4 1 1,552 1,000 ,02 ,11 ,19 ,00 ,20 

  2 1,244 1,117 ,26 ,20 ,07 ,19 ,00 

  3 1,022 1,232 ,28 ,00 ,01 ,48 ,12 

  4 ,672 1,520 ,25 ,59 ,16 ,26 ,04 

  5 ,510 1,745 ,19 ,10 ,58 ,06 ,64 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Casewise Diagnostics(b) 

 

Case Number Status Std. Residual 

∆είκτης ξένων προς ίδια 

κεφάλαια 

Predicted 

Value Residual 

2 M(a) . -,67 . . 

3   ,129 -,09 -,1807 ,09370 

4 M(a) . -1,15 . . 

9 M(a) . -,64 . . 

10   ,592 3,00 2,5715 ,43026 

12   1,050 ,63 -,1318 ,76306 

13   1,149 1,37 ,5361 ,83483 

19   ,505 ,27 -,0961 ,36699 

26   -1,877 -1,52 -,1560 -1,36318 

27   -,912 -,28 ,3867 -,66263 

28   -,164 ,36 ,4785 -,11926 

33 M(a) . -,75 . . 

35   ,099 1,05 ,9748 ,07211 

36   1,015 ,20 -,5360 ,73755 

37   -1,500 -,91 ,1788 -1,08956 

38   -,556 -1,05 -,6461 -,40372 

39   ,294 -,25 -,4638 ,21391 

40 M(a) . . -,0944 . 

43   -,378 -,48 -,2073 -,27431 

47   -,380 -,04 ,2350 -,27581 

49   1,101 ,55 -,2461 ,79996 

53   ,426 ,40 ,0915 ,30955 

55   -1,142 -,66 ,1647 -,82935 

60   -,253 -,75 -,5618 -,18380 

62 M(a) . -1,85 . . 

65 M(a) . -,57 . . 

67   ,079 1,36 1,3011 ,05758 

70   -,498 -,42 -,0556 -,36161 

71   1,434 1,00 -,0427 1,04168 

72 M(a) . -,20 . . 

78   -,182 -,31 -,1746 -,13252 

79   -,822 -,79 -,1893 -,59690 

80   -,998 ,15 ,8721 -,72466 

82   ,391 ,26 -,0220 ,28433 

85   -,264 -,25 -,0598 -,19149 

90 M(a) . -,13 . . 

94   ,243 ,56 ,3846 ,17633 

96   1,172 ,35 -,5061 ,85126 

97   -,668 -1,14 -,6507 -,48527 

99   -1,244 -,55 ,3496 -,90397 

102   ,124 ,65 ,5587 ,09019 

103   -,995 ,58 1,3012 -,72267 

106 M(a) . -,49 . . 

129   -,193 -,66 -,5180 -,14019 

133 M(a) . -,59 . . 
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137 M(a) . -,91 . . 

138   -,495 -,81 -,4512 -,35972 

141   ,502 ,60 ,2317 ,36470 

142   1,393 ,92 -,0954 1,01169 

143   1,213 1,12 ,2363 ,88101 

144   -,685 -,42 ,0821 -,49762 

145   ,574 ,27 -,1474 ,41660 

146   -,699 -,10 ,4039 -,50798 

147   -1,082 -,04 ,7489 -,78621 

148   -,233 -,25 -,0809 -,16903 

149   -,769 ,62 1,1746 -,55876 

150   2,298 1,16 -,5054 1,66891 

151   ,533 -,03 -,4202 ,38741 

152   -1,145 -,79 ,0379 -,83146 

153 M(a) . -2,37 . . 

154 M(a) . ,35 . . 

155   ,122 -,25 -,3427 ,08849 

156   -1,417 -1,51 -,4797 -1,02942 

157   -,543 -,68 -,2877 -,39441 

158 M(a) . -1,68 . . 

162 M(a) . -3,67 . . 

171 M(a) . -1,40 . . 

174   2,458 2,29 ,5043 1,78550 

177 M(a) . -1,31 . . 

182   -,117 -,18 -,0944 -,08523 

188 M(a) . -,53 . . 

190 M(a) . 1,40 . . 

191   2,173 2,59 1,0112 1,57851 

227   -,276 -,35 -,1466 -,20056 

231 M(a) . . . . 

251   ,146 ,14 ,0364 ,10628 

253 M(a) . -1,04 . . 

256   1,139 1,67 ,8471 ,82709 

258   -,881 -,58 ,0584 -,64016 

259   -,988 ,22 ,9358 -,71802 

 

a  Missing Case 

b  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Residuals Statistics(a) 

 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,6507 2,5715 ,1413 ,60113 58 

Std. Predicted Value -1,318 4,043 ,000 1,000 58 

Standard Error of Predicted Value ,116 ,676 ,197 ,084 58 

Adjusted Predicted Value -,6234 1,4071 ,0893 ,51174 58 

Residual -1,36318 1,78550 ,00000 ,70044 58 

Std. Residual -1,877 2,458 ,000 ,964 58 

Stud. Residual -1,902 2,534 ,020 1,027 58 

Deleted Residual -1,40093 3,23888 ,05199 ,87598 58 

Stud. Deleted Residual -1,952 2,678 ,027 1,049 58 

Mahal. Distance ,461 48,445 3,931 6,494 58 

Cook's Distance ,000 3,448 ,079 ,454 58 

Centered Leverage Value ,008 ,850 ,069 ,114 58 

 

a  Dependent Variable: ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 
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Case Processing Summary 

 

  

  

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 259 100,0% 0 ,0% 259 100,0% 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια 259 100,0% 0 ,0% 259 100,0% 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 259 100,0% 0 ,0% 259 100,0% 
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 Descriptives 

 

   Statistic Std. Error 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

Mean 
,3162 ,03679 

  95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
,2438   

    Upper Bound ,3887   

  5% Trimmed Mean ,2389   

  Median ,1610   

  Variance ,351   

  Std. Deviation ,59206   

  Minimum -1,58   

  Maximum 6,29   

  Range 7,87   

  Interquartile Range ,35   

  Skewness 5,447 ,151 

  Kurtosis 45,835 ,302 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού 

προς ίδια κεφάλαια 

Mean 
,8037 ,08010 

  95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
,6459   

    Upper Bound ,9614   

  5% Trimmed Mean ,6242   

  Median ,5090   

  Variance 1,662   

  Std. Deviation 1,28912   

  Minimum -3,30   

  Maximum 10,81   

  Range 14,11   

  Interquartile Range ,76   

  Skewness 4,445 ,151 

  Kurtosis 27,542 ,302 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια Mean 1,7353 ,20005 

  95% Confidence 

Interval for Mean 

Lower Bound 
1,3414   

    Upper Bound 2,1292   

  5% Trimmed Mean 1,2130   

  Median ,9520   

  Variance 10,366   

  Std. Deviation 3,21956   

  Minimum -,37   

  Maximum 26,99   

  Range 27,36   

  Interquartile Range 1,15   

  Skewness 5,614 ,151 

  Kurtosis 35,620 ,302 
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Tests of Normality 

 

  

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια ,289 259 ,000 ,522 259 ,000 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια ,259 259 ,000 ,553 259 ,000 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ,293 259 ,000 ,398 259 ,000 

 

a  Lilliefors Significance Correction 

6,004,002,000,00-2,00
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10,008,006,004,002,000,00-2,00

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς ίδια κεφάλαια
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Descriptive Statistics - Συνολικά 

 

  

  

N 

  

Mean 

  

Std. 

Deviation  

Minimum 

  

Maximum  

 

Percentiles 

25th 50th (Median) 75th 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 
259 ,3162 ,59206 -1,58 6,29 ,0400 ,1610 ,3890 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού 

προς ίδια κεφάλαια 
259 ,8037 1,28912 -3,30 10,81 ,1960 ,5090 ,9530 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 259 1,7353 3,21956 -,37 26,99 ,5330 ,9520 1,6800 

 

 

Κλάδος δραστηριοποίησης - Mean 

 

Κλάδος 

δραστηριοποίησης 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων 

προς ίδια κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού 

προς ίδια κεφάλαια 

∆είκτης ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 

Βιοµηχανία ,2776 ,7382 1,3564 

Εµπόριο ,1942 ,9920 2,8671 

Υπηρεσίες ,4368 ,7833 1,5990 

Τουριστικές ,5313 ,6861 ,9493 

Total ,3162 ,8037 1,7353 

 

 

Ranks 

 

  Κλάδος δραστηριοποίησης N Mean Rank 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων 

προς ίδια κεφάλαια 

Βιοµηχανία 
118 137,13 

  Εµπόριο 54 112,25 

  Υπηρεσίες 80 128,89 

  Τουριστικές 7 159,43 

  Total 259   

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

Βιοµηχανία 
118 134,22 

  Εµπόριο 54 147,00 

  Υπηρεσίες 80 112,55 

  Τουριστικές 7 127,14 

  Total 259   

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια Βιοµηχανία 118 121,44 

  Εµπόριο 54 170,35 

  Υπηρεσίες 80 117,53 

  Τουριστικές 7 105,57 

  Total 259   
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Test Statistics(b,c) 

 

  

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς 

ίδια κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς ίδια 

κεφάλαια 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Chi-Square 5,200 7,507 20,172 

df 3 3 3 

Asymp. Sig. ,158 ,057 ,000 

Monte Carlo 

Sig. 

Sig. 
,152(a) ,055(a) ,000(a) 

  95% Confidence Interval Lower Bound ,145 ,051 ,000 

    Upper Bound ,159 ,060 ,000 

 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: Κλάδος δραστηριοποίησης 

 

 

Κατηγορία δραστηριότητας 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πετρέλαιο & αέριο 3 1,2 1,2 1,2 

  Χηµικά 10 3,9 3,9 5,0 

  Πρώτες ύλες 17 6,6 6,6 11,6 

  Κατασκευές & υλικά κατασκευών 33 1,2 12,7 24,3 

  Τηλεπικοινωνίες 3 1,2 1,2 25,5 

  Τρόφιµα & ποτά 31 12,0 12,0 37,5 

  Βιοµηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες 28 10,8 10,8 48,3 

  Υγεία 8 3,1 3,1 51,4 

  Εµπόριο 15 5,8 5,8 57,1 

  Προσωπικά & οικιακά αγαθά 47 18,1 18,1 75,3 

  Μέσα ενηµέρωσης 14 5,4 5,4 80,7 

  Ταξίδια & αναψυχή 17 6,6 6,6 87,3 

  Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5 1,9 1,9 89,2 

  Τεχνολογία 28 10,8 10,8 100,0 

  Total 259 100,0 100,0   

 

 

Κατηγορία δραστηριότητας - Mean 

 

Κατηγορία δραστηριότητας 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού 

προς ίδια κεφάλαια 

∆είκτης ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 

Πετρέλαιο & αέριο ,3437 1,4300 2,3673 

Χηµικά ,2841 ,9099 1,4729 

Πρώτες ύλες ,4264 ,8312 1,2281 

Κατασκευές & υλικά κατασκευών ,2039 ,4762 ,9432 

Τηλεπικοινωνίες ,5663 ,7037 1,2873 

Τρόφιµα & ποτά ,2930 ,7481 1,2122 

Βιοµηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες ,1845 ,4401 ,8913 

Υγεία ,2143 ,6510 1,1125 

Εµπόριο ,2032 ,9784 5,4353 

Προσωπικά & οικιακά αγαθά ,3006 ,9281 1,8541 
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Μέσα ενηµέρωσης ,1826 ,7221 1,6898 

Ταξίδια & αναψυχή 1,1115 1,5692 3,0048 

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ,8696 1,0016 1,4940 

Τεχνολογία ,1218 ,7853 1,7655 

Total ,3162 ,8037 1,7353 

 

 

Ranks 

 

  Κατηγορία δραστηριότητας N Mean Rank 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

Πετρέλαιο & αέριο 
3 152,33 

  Χηµικά 10 140,40 

  Πρώτες ύλες 17 170,65 

  Κατασκευές & υλικά κατασκευών 33 124,45 

  Τηλεπικοινωνίες 3 209,50 

  Τρόφιµα & ποτά 31 146,74 

  Βιοµηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες 28 109,41 

  Υγεία 8 133,81 

  Εµπόριο 15 123,93 

  Προσωπικά & οικιακά αγαθά 47 118,79 

  Μέσα ενηµέρωσης 14 125,14 

  Ταξίδια & αναψυχή 17 191,50 

  Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5 157,10 

  Τεχνολογία 28 80,52 

  Total 259   

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

Πετρέλαιο & αέριο 
3 184,00 

  Χηµικά 10 142,25 

  Πρώτες ύλες 17 157,82 

  Κατασκευές & υλικά κατασκευών 33 114,24 

  Τηλεπικοινωνίες 3 157,83 

  Τρόφιµα & ποτά 31 150,71 

  Βιοµηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες 28 102,18 

  Υγεία 8 144,81 

  Εµπόριο 15 150,33 

  Προσωπικά & οικιακά αγαθά 47 129,15 

  Μέσα ενηµέρωσης 14 133,21 

  Ταξίδια & αναψυχή 17 160,12 

  Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5 109,50 

  Τεχνολογία 28 93,50 

  Total 259   

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια Πετρέλαιο & αέριο 3 180,67 

  Χηµικά 10 133,50 

  Πρώτες ύλες 17 130,41 

  Κατασκευές & υλικά κατασκευών 33 113,64 

  Τηλεπικοινωνίες 3 159,00 

  Τρόφιµα & ποτά 31 131,89 

  Βιοµηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες 28 106,73 

  Υγεία 8 133,81 
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  Εµπόριο 15 211,43 

  Προσωπικά & οικιακά αγαθά 47 117,02 

  Μέσα ενηµέρωσης 14 142,79 

  Ταξίδια & αναψυχή 17 149,35 

  Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 5 103,40 

  Τεχνολογία 28 124,11 

  Total 259   

 

 

Test Statistics(b,c) 

 

  

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Chi-Square 38,252 23,497 27,644 

df 13 13 13 

Asymp. Sig. ,000 ,036 ,010 

Monte Carlo 

Sig. 

Sig. 
,000(a) ,030(a) ,006(a) 

  95% Confidence Interval Lower Bound ,000 ,027 ,005 

    Upper Bound ,000 ,034 ,008 

 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 1502173562. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: Κατηγορία δραστηριότητας 

 

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΠΙ∆ ελληνικής ιδιοκτησίας 239 92,3 92,3 92,3 

  ΝΠ∆∆ 10 3,9 3,9 96,1 

  ΝΠΙ∆ ξένης ιδιοκτησίας 10 3,9 3,9 100,0 

  Total 259 100,0 100,0   

 

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς - Mean 

 

Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού 

προς ίδια κεφάλαια 

∆είκτης ξένων προς 

ίδια κεφάλαια 

ΝΠΙ∆ ελληνικής 

ιδιοκτησίας 
,3033 ,8169 1,7701 

ΝΠ∆∆ ,6585 ,8108 1,5293 

ΝΠΙ∆ ξένης ιδιοκτησίας ,2827 ,4793 1,1102 

Total ,3162 ,8037 1,7353 
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Ranks 

 

  Ιδιοκτησιακό καθεστώς N Mean Rank 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων 

προς ίδια κεφάλαια 

ΝΠΙ∆ ελληνικής ιδιοκτησίας 
239 128,61 

  ΝΠ∆∆ 10 153,55 

  ΝΠΙ∆ ξένης ιδιοκτησίας 10 139,75 

  Total 259   

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

ΝΠΙ∆ ελληνικής ιδιοκτησίας 
239 131,41 

  ΝΠ∆∆ 10 120,25 

  ΝΠΙ∆ ξένης ιδιοκτησίας 10 106,10 

  Total 259   

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ΝΠΙ∆ ελληνικής ιδιοκτησίας 239 131,28 

  ΝΠ∆∆ 10 123,70 

  ΝΠΙ∆ ξένης ιδιοκτησίας 10 105,80 

  Total 259   

 

 

Test Statistics(b,c) 

 

  

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς 

ίδια κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς ίδια 

κεφάλαια 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Chi-Square 1,241 1,272 1,184 

df 2 2 2 

Asymp. Sig. ,538 ,529 ,553 

Monte Carlo 

Sig. 

Sig. 
,541(a) ,540(a) ,563(a) 

  95% Confidence Interval Lower Bound ,531 ,530 ,553 

    Upper Bound ,550 ,549 ,573 

 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

 

 

Χρηµατιστηριακή κατηγορία 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης 66 25,5 25,5 25,5 

  Κατηγορία µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης 
144 55,6 55,6 81,1 

  Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών 

χαρακτηριστικών 
23 8,9 8,9 90,0 

  Κατηγορία επιτήρησης 17 6,6 6,6 96,5 

  Σε αναστολή 9 3,5 3,5 100,0 

  Total 259 100,0 100,0   
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 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων 

προς ίδια κεφάλαια 
259 ,4341 ,73320 -4,76 4,18 

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 
259 1,2941 5,84201 -7,90 89,61 

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια 259 2,2073 9,50106 -26,20 142,76 

 

 

 Χρηµατιστηριακή κατηγορία - Mean 

 

Χρηµατιστηριακή κατηγορία 

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς ίδια 

κεφάλαια 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης ,5164 ,7444 1,2489 

Κατηγορία µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης ,3642 ,8720 1,6050 

Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών χαρακτηριστικών ,5435 ,9443 1,5830 

Κατηγορία επιτήρησης ,5982 7,7959 11,8906 

Σε αναστολή ,3600 ,6911 2,1756 

Total ,4341 1,2941 2,2073 

 

 

Ranks 

 

  Χρηµατιστηριακή κατηγορία N Mean Rank 

∆είκτης µακροχρόνιων υποχρεώσεων 

προς ίδια κεφάλαια 

Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης 
66 135,51 

  Κατηγορία µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης 
144 125,40 

  Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών 

χαρακτηριστικών 
23 135,17 

  Κατηγορία επιτήρησης 17 140,53 

  Σε αναστολή 9 130,11 

  Total 259   

∆είκτης τραπεζικού δανεισµού προς 

ίδια κεφάλαια 

Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης 
66 121,28 

  Κατηγορία µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης 
144 131,44 

  Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών 

χαρακτηριστικών 
23 128,98 

  Κατηγορία επιτήρησης 17 158,26 

  Σε αναστολή 9 120,06 

  Total 259   

∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια Κατηγορία µεγάλης κεφαλαιοποίησης 66 122,52 

  Κατηγορία µεσαίας και µικρής 

κεφαλαιοποίησης 
144 127,67 

  Κατηγορία ειδικών χρηµατιστηριακών 

χαρακτηριστικών 
23 129,35 

  Κατηγορία επιτήρησης 17 175,15 

  Σε αναστολή 9 138,50 

  Total 259   
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Test Statistics(b,c) 

 

  

∆είκτης µακροχρόνιων 

υποχρεώσεων προς ίδια 

κεφάλαια 

∆είκτης τραπεζικού 

δανεισµού προς ίδια 

κεφάλαια 

∆είκτης ξένων 

προς ίδια 

κεφάλαια 

Chi-Square 1,348 3,532 7,090 

df 4 4 4 

Asymp. Sig. ,853 ,473 ,131 

Monte Carlo 

Sig. 

Sig. 
,854(a) ,479(a) ,132(a) 

  95% Confidence Interval Lower Bound ,847 ,470 ,126 

    Upper Bound ,861 ,489 ,139 

 

a  Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744. 

b  Kruskal Wallis Test 

c  Grouping Variable: Χρηµατιστηριακή κατηγορία 

 

 

 

 


