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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν ζέκα απηήο ηεο κειέηεο είλαη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ Διιεληθψλ εηαηξηψλ. 

πγθεθξηκέλα ε κειέηε επηρεηξεί λα εμεηάζεη ηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή απφ δχν πιεπξέο. Σν 

πξψην επίπεδν είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θαη ην δεχηεξν είλαη κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε. 

Απηφ φκσο πνπ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη ηα δχν ζέκαηα απηά δελ είλαη αλεμάξηεηα 

θαη άζρεηα κεηαμχ ηνπο, αιιά πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχκε ζε κηα εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ελφο 

ζέκαηνο, θξίλεηαη απαξαίηεηε αξρηθά ε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε.  

 

Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή παξέρεη εθηφο απφ θέξδε ζηνπο κεηφρνπο θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ηε γεληθφηεξε απφδνζε θαη ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Αληηιακβαλφκαζηε επίζεο, πψο 

ην κέξηζκα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαζνξίδεη φρη κνλάρα ηα ρξήκαηα πνπ πεγαίλνπλ ζηνπο επελδπηέο αιιά 

θαη ηα θεθάιαηα πνπ παξακέλνπλ ζηελ επηρείξεζε γηα επαλεπέλδπζε.  

 

Κχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή παξνπζηάδεη ζηηο κέξεο καο φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ είλαη, φηη δελ απνηειεί αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο κφλν γηα ηνπο 

νηθνλνκνιφγνπο, αιιά θαη γηα ηνπο απινχο πνιίηεο,  αθνχ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ ην ξφιν 

ηνπ επελδπηή θαη κεηφρνπ. Όιε απηή ε θαηάζηαζε αηηηνινγείηαη πνιχ εχθνια αλ 

αλαηξέμνπκε ζηε ζχγρξνλε  βηβιηνγξαθία. 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα ζπγγξάςνπκε ην πξψην κέξνο ηεο κειέηεο αληιήζακε ρξήζηκα 

ζηνηρεία, ηφζν απφ ηελ ειιεληθή, φζν θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα γηα λα 

απνθηήζνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, κειεηήζακε ζεσξίεο  θαη πξψηκεο αθαδεκατθέο 

έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ην ξφιν ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο . Θα αλαθέξνπκε πεξηιεπηηθά 

ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ εηαηξηψλ ,ηηο επηπηψζεηο ηεο 

πνιηηηθήο θαζψο θαη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε πεξίπησζε ,  ζην πξψην θεθάιαην 

αλαιχεηαη θαη ε πνιχ ζεκαληηθή ζεσξία ησλ Miller θαη Modigliani. 

 

 Αθνχ ήδε απνθηήζακε ρξήζηκα εξγαιεία αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, είκαζηε 

ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπκε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο κειέηεο καο, ζην νπνίν επηιέμακε λα 

εξεπλήζνπκε έλαλ απφ ηνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. ε απηφ ηνλ 
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θιάδν ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ επηιέγνπλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο 

δεθαηέζζεξηο εηαηξίεο. Κάλνληαο ρξήζε ησλ t-statistics αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ ζεσξεηηθνχ 

ππνβάζξνπ, επηρεηξήζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ δεθαηεζζάξσλ 

απηψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηα πέληε έηε 2010-2014.  

 

 Μεηά απφ ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ησλ εηαηξηψλ εμάγακε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηε πξαθηηθή εθαξκνγή δηαλνκήο κεξίζκαηνο αιιά θαη ζεσξεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Όια ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία έρνπκε εμάγεη απφ απηή ηε κειέηε κπνξνχκε 

λα ηα βξνχκε ηφζν ζε αλαιπηηθφ επίπεδν ζηελ αλάιπζε θάζε έηνπο θαη ζε γεληθφηεξν 

επίπεδν ζηελ αλαζθφπεζε-ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Απηφ 

πάλησο πνπ κπνξνχκε λα πνχκε κε επηθχιαμε είλαη φηη πήξακε απαληήζεηο πάλσ ζηα βαζηθά 

εξσηήκαηα ηα νπνία ζέζακε ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο κειέηεο καο. Αλ πξέπεη φκσο λα 

πξντδεάζνπκε ηνλ αλαγλψζηε, ζα πξέπεη λα πνχκε πσο ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα, ην νπνίν 

βγαίλεη απφ ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ ειιεληθνχ ππεξθιάδνπ 

ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη ε επαιήζεπζε ηεο ζεσξία γηα επίδξαζε  

ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο . πκπέξαζκα ηεο αθφινπζεο έξεπλαο είλαη φηη νη απνθάζεηο ηεο 

κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη πξνθαινχλ κε θαλνληθέο απνδφζεηο θαη σο εθ 

ηνχηνπ κεηαθέξνπλ θάπνην κήλπκα ζηελ αγνξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Μέξνο Α 

 

1.Θεωξίεο Μεξηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

 

Οη νηθνλνκνιφγνη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο έρνπλ αζρνιεζεί κε ην δήηεκα ηεο 

κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ εηαηξηψλ θαζνξίδνληαη απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο 

παξάγνληεο, έηζη θαη νη πξνζεγγίζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο πάλσ ζην ζέκα παξνπζηάδνπλ 

κεγάιν εχξνο. Ο ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα παξνπζηάζνπκε δηάθνξεο ζεσξίεο 

γχξσ απφ ηηο κεξηζκαηηθέο πνιηηηθέο θαη θχξηεο πνιηηηθέο απνθνπήο κεξίζκαηνο .  

 

1.1.1 Ζ ζεωξία κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ ηνπ Lintner. 

  

Ζ πξνζέγγηζε ε νπνία εηζήγαγε ηελ ζπδήηεζε ήηαλ απηή πνπ ππνζηήξηδε ηελ 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη δηαηππψζεθε απφ ηνλ Lintner (1956). χκθσλα κε απηή, νη 

επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα κεηαθέξνπλ κελχκαηα κέζσ ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο επελδπηέο 

ζρεηηθά κε ηελ κειινληηθή θεξδνθνξία ηνπο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επελδπηψλ έλα πςειφ 

κέξηζκα εθιακβάλεηαη σο ζαλ πςειή κειινληηθή θεξδνθνξία, έηζη νη δηάθνξνη παίθηεο ηεο 

αγνξάο απμάλνπλ ην κεξίδην πνπ θαηέρεη κηα ηέηνηα κεηνρή ζην ραξηνθπιάθην ηνπο θαη έηζη ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο απμάλεηαη. Σν αληίζηξνθν ζπκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ αλαθνηλσζεί 

κείσζε κεξηζκάησλ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο.  

Σν ππφδεηγκα ηεο κεξηζκαηηθήο πξνζαξκνγήο ηνπ Lintner  (1956) ζπζρεηίδεη ηελ ηηκή 

κηαο κεηνρήο κε ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν αιιά θαη κε ην 

κέξηζκα πνπ απηή έδσζε ζηνπο επελδπηέο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα παξνπζηάδεη ηζρπξή εξκελεπηηθή ηζρχ θαη αλαγλσξίδεηαη 

αθφκε θαη ζήκεξα απφ πνιινχο εξεπλεηέο ζαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ππνδείγκαηα 

πξνζδηνξηζκνχ κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  
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ε απηή ηελ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εξγαζία ηνπ ν Lηntner ζπλέιεμε ζηνηρεία απφ 

εμαθφζηεο εηαηξίεο απφ ην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο θαη επέιεμε εηθνζηνθηψ 

αληηπξνζσπεπηηθέο γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. Απφ ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ εηαηξηψλ εμήγαγε 

εθαηφλ ελελήληαέμη παξαηεξήζεηο γηα ηα έηε 1947 – 1953. 

Ζ δηαπίζησζε ηνπ Lintner ε νπνία πξνήιζε κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ φηη ηα 

ζηειέρε ήηαλ απξφζπκα λα κεηαβάιινπλ ηα κεξίζκαηα. Απηφ ην νπνίν ήηαλ ζην επίθεληξν 

ηεο ζθέςεο ηνπο ήηαλ λα ε εηαηξία ηνπο λα εκθαλίδεη κηα δηαρξνληθή ζηαζεξφηεηα φζνλ 

αθνξά ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ε δηαλνκή ελφο ζηαζεξνχ καθξνπξφζεζκνπ πνζνζηνχ 

δηαλεκφκελσλ θεξδψλ (Long run target payout ratio). 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή δηαπίζησζε ηνπ Lintner, ήηαλ πσο, φηαλ απνθαζηζηεί κηα 

αιιαγή ζηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα, ζρεδφλ πάληα θαζνξίδεηαη απφ ηα ζηειέρε θάπνην 

επηζπκεηφ κέξηζκα ζην νπνίν ζέινπλ λα θηάζνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, ηα 

καθξνρξφληα θέξδε ηεο επηρείξεζεο είλαη απηά πνπ ζπλδένληαη κε ην χςνο απηνχ ηνπ 

κεξίζκαηνο θαη φρη ηα βξαρπρξφληα.     

Ο Lίntner κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ έθαλε πάλσ ζηα ζηνηρεία  πνπ ζπγθέληξσζε 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο  πνπ πήξε απφ ηα δηεπζπληηθά ηνπο ζηειέρε 

εμήγαγε ην ππφδεηγκα ηνπ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ απηφ επηβεβαίσζαλ ηηο 

παξαηεξήζεηο. Σν πνζνζηφ ηνπ δηαλεκφκελνπ κεξίζκαηνο επί ησλ θεξδψλ  ην νπνίν είρε ηεζεί 

σο ζηφρνο  γηα ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πεξίπνπ ην 50%, ελψ έλα κεγάιν κέξνο ησλ εηαηξεηψλ 

θηλείηαη κεηαμχ ηνπ 40% θαη ηνπ 60% δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ηνπο . Δπίζεο ην πνζνζηφ ζηφρνο 

δελ κεηαβάιιεηαη απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Όζνλ αθνξά ηνλ ξπζκφ πξνζαξκνγήο δελ 

ππάξρεη θάηη ζπγθεθξηκέλν. Άιιεο επηρεηξήζεηο πξνζάξκνδαλ ζην πξψην έηνο ηεο κεηαβνιήο 

θαηά ηα δηαλεκφκελα κεξίζκαηα, ελψ άιιεο θαηά ην 1 / 5 εή ην 1 / 6 ζην επίπεδν ηνπ ζηφρνπ. 

Σέινο, ην ππφδεηγκα ηνπ εξκήλεπε ην 85% ησλ κεηαβνιψλ ησλ κεξηζκάησλ ησλ ππφ εμέηαζε 

επηρεηξήζεσλ. 

Ο Lintner πξνζπάζεζε επίζεο λα πξνζδηνξίζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην 

επηζπκεηφ κέξηζκα θαη ην ξπζκφ πξνζαξκνγήο ζε απηφ. Γηα ηα ζηειέρε, ελδεηθηηθνί 

παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δπν απηά ζηνηρεηά είλαη αξρηθά ην επηζπκεηφ κέξηζκα θαη 

ν ξπζκφο πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ ζέζεη νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο, χζηεξα ην πφζν 

αμηφπηζηε είλαη ε εηαηξεία γηα ηελ θεθαιαηαγνξά, αθφκε ην εάλ ε δηνίθεζε ηεο επηζπκεί ηε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο ή ηελ παξαθξάηεζε ησλ θεξδψλ, θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ κεηνρψλ 
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ζρεηηθά κε ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. Δπηπξφζζεηα νη 

επελδπηηθέο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη, δειαδή νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο 

είλαη άιινο έλαο ηέηνηνο παξάγνληαο. Απηνί νη παξάγνληεο, δελ εθθξάδνληαη ζην ππφδεηγκα 

ζαλ εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο αιιά ελζσκαηψλνληαη ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ππνδείγκαηνο.  

Απηφ ην ππφδεηγκα  είλαη ην πξψην πνπ δηαηππψζεθε, απνηέιεζε θαη εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ δηαηχπσζε φισλ ησλ άιισλ ππνδεηγκάησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

ζεσξία κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 

Μεηαγελέζηεξεο έξεπλεο θαη ππνδείγκαηα επηβεβαίσζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

εμήγαγε ν Lintner. Σν ππφδεηγκα ηεο ηάζεο θεξδψλ ησλ Fama θαη Babiak (1968)  ζηεξίρζεθε 

ζην ππφδεηγκα ηνπ Litner. Οη Fama θαη Babiak έθαλαλ ηελ ππφζεζε φηη ηα θέξδε απμάλνληαη 

δηαρξνληθά επίζεο γίλεηαη ε ππφζεζε πσο ηα κεξίζκαηα πξνζαξκφδνληαη πιήξσο ζηελ 

αλακελφκελε κεηαβνιή ησλ θεξδψλ αιιά κεξηθψο σο πξνο ηε κε αλακελφκελε  κεηαβνιή 

ηνπο. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινχζαλ 392 βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ησλ Ζ.Π.Α. . Σα 

ζηνηρεία ήηαλ εηήζηα θαη θάιππηαλ ηελ πεξίνδν 1946-1964. Οη ζπγγξαθείο ρψξηζαλ ην 

δείγκα ζηε κέζε. Με ηηο κηζέο εηαηξείεο έθαλαλ δνθηκέο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα 

ππνδείγκαηα κε ηελ θαιχηεξε εξκελεπηηθή ηθαλφηεηα. Με ηηο ππφινηπεο κηζέο επηρεηξήζεηο 

επαιήζεπζαλ ηηο αξρηθέο επηινγέο ηνπο. Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ησλ Fama θαη Babiak ήηαλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Καηέιεμαλ νη Fama θαη Babiak ζην ίδην ζπκπέξαζκα πνπ είρε θαηαιήμεη θαη ν 

Lintner, πσο ηα θέξδε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ απνηεινχλ ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα. 

 

1.1.2 Θεωξία ηεο κε επίδξαζεο ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο  

Ζ ζεκαληηθφηεξε ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή είλαη απηή ησλ Miller 

θαη Modigliani (1961). Οη δπν εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ πσο ε κεξηζκαηηθή ε πνιηηηθή δελ 

έρεη αμία νχηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο νχηε γηα ηνπο επελδχηεο θαη δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππ‟ φςε ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επελδπηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο είλαη απηέο πνπ έρνπλ βαξχλνληα ξφιν. Σν ζηνηρείν πνπ 

απμάλεη ηεο αμία ησλ κεηφρσλ δελ είλαη ν ηξφπνο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ ζε κεξίζκαηα θαη ζε 

παξαθξαηεζέληα θέξδε αιιά ε απνδνηηθφηεηα ησλ επελδχζεσλ θαη ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο.  
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Οη πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο ηζρχεη ε ζεσξία ησλ Miller θαη Modigliani έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηηο ηέιεηεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο: 

 Οη επελδπηέο ζπκπεξηθέξνληαη νξζνινγηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξνηηκνχλ 

πεξηζζφηεξν πινχην παξά ιηγφηεξν.  

 Γελ ππάξρεη θφζηνο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηνρψλ φπσο επίζεο θφξνη κεηαβίβαζεο θαη 

πξνκήζεηεο. 

 Γελ ππάξρεη επελδπηήο ν νπνίνο λα κπνξεί ιφγν κεγέζνπο λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ θαη άξα φινη νη παίθηεο είλαη ιήπηεο ηηκψλ. 

 Τπάξρεη ζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε . 

 Γελ ππάξρεη δηαθνξά ζηε θνξνινγία αλάκεζα ζηα κεξίζκαηα θαη ζηα 

παξαθξαηεζέληα θέξδε. 

 Οη επελδπηέο είλαη αδηάθνξνη αλάκεζα ζηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη 

κηα πηζαλή αχμεζε ηνπ πινχηνπ πνπ θαηέρνπλ. 

Δπεηδή νη αγνξνπσιεζίεο γίλνληαη ρσξίο θφζηνο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ 

παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ ηζνχηαη κε απηφλ ησλ κεξηζκάησλ, θαη ππάξρεη ζπκκεηξηθή 

πιεξνθφξεζε, νη επελδπηέο παξακέλνπλ αδηάθνξνη ζην εάλ νη επηρεηξήζεηο ζα δηαλέκνπλ 

κεξίζκαηα ή παξαθξαηήζνπλ ηα θέξδε. 

Οη επηρεηξήζεηο δελ πξνηηκνχλ ηε κία ή ηελ άιιε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή γηαηί ιφγν ηεο 

εληαίαο θνξνιφγεζεο ην θφζηνο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ παξακέλεη ακεηάβιεην θαη έηζη ε 

ηηκή ηεο κεηνρήο δελ ζα αιιάμεη. Δπίζεο εάλ ζέιεη λα δψζεη πςειφ κέξηζκα φκσο ηα θέξδε 

δελ επαξθνχλ κπνξεί λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο απφ ηελ άιιε εάλ έρεη θαιχςεη ην πνζφ ησλ 

δηαλεκφκελσλ κεξηζκάησλ θαη έρεη πιεφλαζκα ρξεκάησλ ηφηε κπνξεί λα πξνβεί ζε 

επαλαγνξά κεηνρψλ ηεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αγνξαία ηηκή ηεο κεηνρήο δελ ζα αιιάμεη απφ 

ηελ απφθαζε γηα δηαλνκή κεξίζκαηνο 

Αξθεηέο έξεπλεο έγηλαλ γηα λα απνδείμνπλ ηε ζεσξία ησλ Miller-Modigliani. Σα 

εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ησλ Brigham θαη Gordon (1968), McDonald et al (1975), Bar-Yosef 

θαη Kolodny (1976), McCabe (1979), Peterson θαη Benesh (1983) θαη Jcnsen et al (1992) 

απέηπραλ λα ζηεξίμνπλ ηελ ζεσξία ηεο κε επίδξαζεο ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ 
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απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ησλ εηαηξηψλ.  Οη παξαπάλσ κειέηεο δείρλνπλ νηη 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή κεξίζκαηνο θαη ηηο επελδχζεηο ζπζρεηίδνληαη. Οη 

αηέιεηεο ησλ θεθαιαηαγνξψλ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο Peterson θαη Benesh (1983) ν βαζηθφο 

ιφγνο. 

Αληίζεηα, ν Higgηns ( 1972), ν Fama (1974) θαζψο θαη νη Smirlock θαη Marshall 

(1983) παξνπζίαζαλ εκπεηξηθέο απνδείμεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ Θεσξία ηεο κε επίδξαζεο ησλ 

Miller-Modigliani. Ο Fama (1974) ηζρπξίζζεθε φηη νη ππάξρνπζεο αηέιεηεο ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ δελ είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο γηα λα απνξξίςνπλ ηελ ζεσξία ηεο κε 

επίδξαζεο. 

 

1.1.3 Ζ ζεωξία «Καιύηεξα πέληε θαη ζην ρέξη» 

Παξά ηελ ηζρπξή επίδξαζε ηεο έξεπλαο ησλ  Miller θαη Modigliani ζηηο αγνξέο νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αηέιεηεο θαη φπνπ ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηηο 

κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο νη επελδπηέο ζέινληαο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηνλ θίλδπλν 

πξνηηκνχλ ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ. Ζ ζεσξία «Bird in the hand» ζέιεη λα δείμεη φηη γηα 

ηνπο επελδπηέο είλαη πξνηηκφηεξν λα έρνπλ θάηη ζίγνπξν ζήκεξα παξά λα έρνπλ θάηη αβέβαην 

αχξην ην νπνίν ππφζρεηαη πςειφηεξεο απνδφζεηο. Οη Lintner (1962) θαη Gordon (1963) νη 

νπνίνη είλαη νη θχξηνη εθπξφζσπνη απηήο ηεο ζεσξίαο έδεημαλ φηη θαζψο ηα κεξίζκαηα 

θάπνησλ κεηνρψλ απμάλνληαη, κεηψλνληαη νη πξνζδνθίεο ησλ επελδπηψλ γηα ηηο απνδφζεηο 

απηψλ ησλ κεηνρψλ. Οη Miller θαη Modigliani νλφκαζαλ ηελ απηή ηε ζεσξία σο «Bird in the 

hand fallacy» αλαγλσξίδνληαο φκσο ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ κεξηζκαηηθψλ πειαηνινγίσλ 

(dividend clienteles). 
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ΜΔΡΟ Β 

2.ύγρξνλεο Δκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

Αλαιχζακε παξαπάλσ ηηο βαζηθέο ζεσξίεο ηεο κε επίδξαζεο ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ησλ Miller θαη Modigliani (1961) θαη ηελ ζεσξία κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ 

Lintner (1956). Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηα πην ζχγρξνλα ππνδείγκαηα πνπ εμεηάδνπλ ηνλ 

ξφιν ηεο  κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Αξρηθά ζα αλαθεξζνχλ ηα ππνδείγκαηα πνπ ππνζέηνπλ 

ζπκκεηξηθή πιεξνθφξεζε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θεθαιαηαγνξά, έπεηηα ηα 

ππνδείγκαηα πνπ ππνζέηνπλ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε. Οη παξαπάλσ δπν θαηεγνξίεο 

ππνδεηγκάησλ εθθηλνχλ ηελ αλάιπζε ηνπο απφ ηηο έλλνηεο ησλ αηειψλ αγνξψλ θαη απφ ηελ 

θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ επελδπηψλ.  

Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκάησλ θαη ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο 

εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ησλ αηειψλ αγνξψλ θαη ηεο θνξνινγίαο ζηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ ζηα εηαηξηθά θέξδε θαζψο θαη νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα ηνπ 

δηαλεκφκελνπ κεξίζκαηνο. Απηφ έδεημε ν Britain (1964) γηα ηελ πεξίνδν 1920 – 1960 ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ κε ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξάζκαηα. 

1.2.1 Τπνδείγκαηα κε ζπκκεηξηθή πιεξνθόξεζε 

Σα ππνδείγκαηα απηά βαζίδνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζην ππφδεηγκα ηεο 

Απνηίκεζεο Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ (CAPM). ε απηφ ην ππφδεηγκα γίλεηαη ε ππφζεζε πσο 

νη επελδπηέο αμηψλνπλ θαη εμαζθαιίδνπλ πςειφηεξεο αλακελφκελεο απνδφζεηο απφ ηηο 

κεηνρέο πνπ δίλνπλ πςειή κεξηζκαηηθή απφδνζε. Δπηπιένλ ε εηζαγσγή ηεο θνξνινγηθήο 

επίδξαζεο ζηελ αλάιπζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απμάλεηαη πεξηζζφηεξν ε πξν ησλ θφξσλ 

απαηηνχκελε απφδνζε απφ ηελ πιεπξά ησλ κεηφρσλ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ππνδείγκαηνο 

εάλ νη επελδπηέο μέξνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα επελδχζνπλ. 

Ζ δηαίξεζε ησλ επελδπηψλ ζε «θνξνινγηθέο πειαηείεο» (dividend clients) 

αλαθέξζεθε αξρηθά απφ ηνπο Miller – Modigliani. O Modigliani (1982) βξήθε ζηνηρεία πνπ 
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δείρλνπλ πσο ην θαηλφκελν ηεο θνξνινγηθήο πειαηείαο ζρεηίδεηαη κε κηθξφ πνζνζηφ κε ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ζχλζεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ.  Απηφ ην ζπκπέξαζκα ήξζε ζε αληίζεζε 

κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Miller (1977) ν νπνίνο πξνέβιεςε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. ην 

κνληέιν ηνπο νη Masulis θαη Σrueman (1988) ηζρπξίδνληαη πσο νη επελδπηέο πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε έρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο 

πξνο ηελ επελδπηηθή θαη ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη κέηνρνη. 

Όζν απμάλεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηφζν κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ηνπ επηζπκεηνχ 

κεξίζκαηνο θαη απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ γηα ηνπο επελδπηέο κε 

πςειά εηζνδήκαηα. Σα αληίζεηα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ γηα ηνπο επελδπηέο κε ρακειά 

εηζνδήκαηα νη νπνίνη πξνηηκνχλ ηα πςειά κεξίζκαηα γηαηί δελ επηβαξχλνληαη φζν κε ηα 

θεθαιαηαθά θέξδε. Σα αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ επελδπηψλ κπνξνχλ 

λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε πειαηεηαθέο νκάδεο.  

Οη Farrar θαη Selwyn (1967) ζην ππφδεηγκα πνπ αλέπηπμαλ, ππνζέηνπλ πσο νη 

επελδπηέο ελδηαθέξνληαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα κεηά-θφξσλ εηζφδεκά ηνπο . Οη επελδπηέο 

εκθαλίδνληαη λα έρνπλ δχν επηινγέο κέζα ζε έλα πιαίζην κεξηθήο ηζνξξνπίαο. Σν επίπεδν 

ηφζν ηεο πξνζσπηθήο φζν θαη ηεο εηαηξηθήο κφριεπζεο είλαη δεδνκέλν. Δπηπιένλ, νη 

επελδπηέο έρνπλ δερζεί πσο ε δηαλνκή ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ησλ 

κεξηζκάησλ είηε κέζσ ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ. Δάλ ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο ησλ 

εηαηξηθψλ θεξδψλ είλαη ρακειφηεξνο ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ησλ κεξηζκάησλ, νη 

νξζνινγηθνί επελδπηέο ζα πξνηηκήζνπλ ηελ παξαθξάηεζε ησλ θεξδψλ. Γηα ηνπο 

νξζνινγηθνχο επελδπηέο, πάληα ζα πξνηηκάηαη ε ιχζε ε ην ρακειφηεξν ζπληειεζηή 

θνξνιφγεζεο. Οη ζπγγξαθείο δελ ηζρπξίδνληαη, πσο δελ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη κεξίζκαηα, 

απηφ πνπ πξνηείλνπλ είλαη πσο αξθεηέο θνξέο ε επαλαγνξά κεηνρψλ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαλνκή ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ. 

Ο Brennan (1970) επέθηεηλε ην ππφδεηγκα ησλ Farrar θαη Selwγn, νξίδνληαο έλα 

πιαίζην γεληθήο ηζνξξνπίαο. ην ππφδεηγκα ηνπ Brennan, νη επελδπηέο επηζπκνχλ λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ αλακελφκελε ρξεζηκφηεηα ηνπ πινχηνπ ηνπο. Παξφιν πνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν ππφδεηγκα είλαη πην ζζελαξφ θαη νξζφ απφ ην ππφδεηγκα ησλ Farrar θαη 

Selwyn, νη πξνβιέςεηο είλαη πεξίπνπ ηαπηφζεκεο. πγθεθξηκέλα, πξνθχπηεη άκεζε ζπζρέηηζε 

ηεο κεηά απφ θφξνπο απαηηνχκελεο απφδνζεο κε ηε κεξηζκαηηθή απφδνζε. 

Ο Auerbach (1979a) αλέπηπμε έλα ππφδεηγκα, ζεσξψληαο ηνλ ρξφλν ζαλ κηα 

μερσξηζηή κεηαβιεηή ζην νπνίν νη επελδπηέο επηδηψθνπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ 
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ηνχο.  Δάλ ηζρχεη ε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε αλάκεζα ζηα κεξίζκαηα θαη ηα 

εηαηξηθά θέξδε,  ηφηε ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ γηα ηνπο επελδπηέο δελ ζπλεπάγεηαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αγνξαίαο αμίαο ηεο εηαηξίαο. Καηά ζπλέπεηα ν  Auerbach   (1979b) 

επηβεβαίσζε πσο ηα κεξίζκαηα δηαλέκνληαη ιφγν ηεο ζπζηεκαηηθήο καθξνρξφληαο 

ππνηίκεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ ππνηίκεζε ησλ εηαηξεηψλ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο 

δπλακηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο πεξηφδνπο επαλεπέλδπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηαηξηθψλ θεξδψλ ( απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ ). Οη πξαγκαηηθέο απνδφζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ ήηαλ ρακειφηεξεο  απφ ηηο απνδφζεηο πνπ αλέκελαλ νη επελδπηέο. Με δεδνκέλν 

πσο νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δηαλέκνπλ ηνλ πινχην ηνπο κφλν κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, νη 

κέηνρνη νθείινπλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ αλακελφκελν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ζηηο 

κειινληηθέο εηζξνέο απφ κεξίζκαηα, γηα λα κπνξέζνπλ λα θαζνξίζνπλ κε ηελ ηηκή αγνξάο γηα 

κηα κεηνρή.   Οη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ησλ επελδπηψλ κεηψλνπλ ηελ ηηκή πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα κηα κεηνρή κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε απφ ηελ 

επέλδπζή ηνπο. 

 

 1.2.2 Δκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο 

ζηα κεξίζκαηα. 

Οη πξνεμνθιεκέλεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηα ππνδείγκαηα απνηίκεζεο κεηνρψλ κε 

ελζσκάησζε ηεο κεξηζκαηηθήο απφδνζεο απμάλνπλ ιφγν ηεο αχμεζεο ησλ αλακελφκελσλ 

κεξηζκάησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Πνιιέο κειέηεο αλαιχνπλ 

απηφ ην ζέκα κε ηελ πξνζζήθε κηαο κεηαβιεηήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ησλ 

κεξηζκάησλ ζην ππφδεηγκα απνηίκεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δάλ ν ζπληειεζηήο 

(coefficient) ζηνλ παξάγνληα κέξηζκα είλαη ζεηηθφο, ηα απνηειέζκαηα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ απνηίκεζε ησλ κεηνρψλ, νπφηε θαη ν ζπληειεζηήο 

θνξνιφγεζεο ησλ κεξηζκάησλ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην κεδέλ. Δάλ ν ζπληειεζηήο 

(coefficient) ζηνλ παξάγνληα κέξηζκα είλαη κεδέλ, ηα απνηειέζκαηα δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ απνηίκεζε ησλ κεηφρσλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη κεηνρέο πνπ 

πιεξψλνπλ κεξίζκαηα απνηηκψληαη απφ ηελ αγνξά κε ην ίδην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ 

απνηηκψληαη θαη νη κεηνρέο πνπ δελ πιεξψλνπλ κέξηζκα. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εξεπλψλ είλαη, φκσο, δηθνξνχκελα. ηηο κειέηεο 

ηνπο, νη Black θαη Scholes (1974), νη Miller θαη Scholes (1982) θαη ν Hess (1982) αλαθέξνπλ 
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κε ζηαηηζηηθά  ζεκαληηθνχο (δειαδή ίζνπο κε ην κεδέλ) ζπληειεζηέο ζηνλ παξαγφηαλ 

κέξηζκα. Οη Naranjo, Nimalendran θαη Ryngaert (1998) ππνζηήξημαλ πσο ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηά ησλ απαηηνχκελσλ θαη ησλ κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ. 

Σα δηθνξνχκελα απηά απνηειέζκαηα πξνθάιεζαλ ην εξψηεκα ηνπ εάλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη αλάιπζεο, φπσο ην εμέθξαζε ν Hess. Σφζν ν 

Blume ( 1980) φζν θαη νη Elton et al ( 1983) ππνζηήξημαλ πσο νη πηζαλέο αηέιεηεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζνδνινγίεο κπνξεί λα νθείινληαη ζην γεγνλφο πσο ε 

ζρέζε πνπ εμεηάδεηαη δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γξακκηθή. Ο Roll (1977) ηφληζε πσο ε 

επηινγή ηεο κεηαβιεηήο πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ην ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο κπνξεί λα είλαη 

ν ιφγνο γηα ηα δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα. Σέινο, νη Litzenberger θαη Ramaswsamy (1979) 

θαη νη Miller θαη Scholes (1982) δηαθψλεζαλ πάλσ ζηελ επίδξαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο κε ηνπο πξψηνπο λα ηζρπξίδνληαη πσο ππάξρεη 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απαηηνχκελσλ θαη ησλ κεξηζκαηηθψλ απνδφζεσλ θαη ηνπο 

δεχηεξνπο πσο δελ ππάξρεη θακία ζπζρέηηζε, εάλ δελ ππνινγηζζεί ε επίδξαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο. 

Οη ζπγγξαθείο κειεηνχλ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ κεηνρψλ θαηά ηελ πεξίνδν γχξσ 

απφ ηελ εκεξνκελία κε-θαηαβνιήο κεξίζκαηνο (ex-divίdend date) ή ηελ εκεξνκελία 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο, γηα λα εμεηάζνπλ εάλ ε αγνξά ηηκνινγεί ηνλ θφξν πνπ 

επηβάιιεηαη ζηα κεξίζκαηα ησλ εηαηξεηψλ. Δδψ, έρνπκε έλαλ άιιν κεγάιν θιάδν αλάιπζεο 

ζην πιαίζην ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Ζ πξψηε έξεπλα πνπ παξνπζηάζηεθε ήηαλ απηή ησλ 

Campbell θαη Beranek (1955) θαη ζπκπαξέζπξε πνιινχο αθφκε εξεπλεηέο γηα λα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία (eλent study methodology). Οη Campbell θαη 

Beranek ηφληζαλ φηη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ 

κεξίζκαηνο είλαη κηθξφηεξε απφ ην κέξηζκα πνπ δηαλέκεηαη. Ωζηφζν, απηή ε δηάθνξα ζηηο 

δχν ηηκέο δελ είλαη απνθαζηζκέλε εθ  ησλ πξφηεξσλ. Ζ έξεπλα απφ ηνπο Durand θαη May 

(1960) επηβεβαίσζε ηελ έξεπλα ησλ Campbell θαη Beranek. Οη ζπγγξαθείο κειέηεζαλ ηελ 

πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκέξα απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο γηα ηηο εηαηξείεο 

American Telephone θαη Telegraph θαη βξήθαλ πσο ππάξρνπλ δηάθνξέο νη νπνίεο φκσο ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζζνχλ ακειεηέεο. Έηζη αξθεηνί επελδπηέο είλαη νπζηαζηηθά 

αδηάθνξνη αλάκεζα ζην λα πνπιήζνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ή λα ηηο θξαηήζνπλ θαη λα 

εηζπξάμνπλ ην κέξηζκα. Οη Elton θαη Gruber (1970) ππνιφγηζαλ κηα ζρέζε, ε νπνία ζπλδέεη 

ηελ πηψζε ηεο ηηκήο ησλ κεηνρψλ κε ηνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο ησλ κεξηζκάησλ θαη 
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ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ ησλ αδηάθνξσλ επελδπηψλ, ηνπο νπνίνπο ραξαθηήξηζαλ νξηαθνχο 

επελδπηέο. 

Σφζν νη Carnpbell θαη Beranek φζν θαη νη Elton θαη Gruber αιιά θαη ν Kaplanis 

(1986) βξήθαλ ζηνηρεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ πειαηεηψλ επελδπηψλ. 

πγθεθξηκέλα εμέηαζαλ ηνλ δείθηε ηεο κεηαβνιήο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο πξνο ην κέξηζκα 

πνπ δηαλέκεηαη. Δάλ ν δείθηεο απηφο παίξλεη ηελ ηηκέο απφ 0 έσο 1 ηφηε ηζρχεη ε ππφζεζε ηεο 

χπαξμεο θνξνινγηθψλ πειαηεηψλ. Όκσο, νη Brooks θαη Edwards (1980) θαη ν Kalay (1982) 

ακθηζβήηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγίαο λα εμάγεη αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ θιηκαθίσλ ησλ επελδπηψλ. Σφληζαλ φηη ε 

χπαξμε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θεξδνζθνπηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηηο 

εκέξεο θνληά ζηελ απνθνπή ηνπ κεξίζκαηνο (θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε 

αθξίβεηα), θαζψο θαη άιισλ παξαγφλησλ, επεξεάδνπλ ηηο κεηξήζεηο ηεο έξεπλαο. Οη 

Lakonishok θαη Vermalen (1983) αλαθέξνπλ πσο κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ λα 

δηαπξαγκαηεχεηαη ε πξνκήζεηα κεηαμχ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην ηφζν νη 

ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο φζν θαη ηα θφζηε ζπλαιιαγήο έρνπλ κεησζεί κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη θαη ε επίδξαζε φισλ απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ βξαρππξφζεζκεο θεξδνζθνπηθέο 

ζπλαιιαγέο. Οη Karpoff θαη Walking (1988) δελ κπφξεζαλ λα απνδείμνπλ ηελ χπαξμε θακίαο 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαη ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ ήκεξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. 

Σν πφζν ζεκαληηθά είλαη ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ γηα θάπνηνλ πνπ πξαγκαηνπνηεί 

βξαρππξφζεζκεο θεξδνζθνπηθέο ζπλαιιαγέο εμεηάζηεθε απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο. Ο Kalay 

(1984) ηζρπξίζζεθε πσο ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ δελ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ λα 

επεξεάδεη ηελ ζηξαηεγηθή ελφο επελδπηή. Καηά ζπλέπεηα, δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο 

βξαρππξφζεζκεο αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ. Οη ζπλαιιαζζφκελνη ζα θεξδίζνπλ απφ ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκέξα απνθνπήο κφλν εάλ νη απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ είλαη κεγάιεο. 'Όκσο, νη Elton et al αληέθξνπζαλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Kalay, 

ηνλίδνληαο φηη ππνεθηίκεζε ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Οη ζπγγξαθείο πηζηεχνπλ φηη ηα θφζηε 

ζπλαιιαγψλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά  ηα θέξδε απφ ηελ αγνξαπσιεζία κεηνρψλ αθνχ είλαη 

αδχλαην λα εκπνδηζηνχλ πηζαλέο βξαρππξφζεζκεο θεξδνζθνπηθέο ζπλαιιαγέο θαη λα 

νξηνζεηεζνχλ πηζαλέο ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο θαηά ηηο εκέξεο γχξσλ απφ ηελ εκέξα 

απνθνπήο ηνπ κεξίζκαηνο. 
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Μηα ηξίηε πξνζέγγηζε ζηελ επίδξαζε ηεο θνξνινγίαο ζηα κεξίζκαηα θαη ηα 

θεθαιαηαθά θέξδε ησλ εηαηξηψλ είλαη κέζσ ηεο αιιαγήο πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζην 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηεο θάζε ρψξαο. Γηα εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε θνξνινγία 

αζθεί επίδξαζε ζηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, κηα αιιαγή ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζα 

νδεγήζεη ζε αιιαγή ηεο θακπχιεο δήηεζεο γηα κεξίζκαηα θαη ζηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ 

εηαηξεηψλ. Γηα εθείλνπο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε θνξνινγία δελ αζθεί θακία επίδξαζε ζηε 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, δελ ζα ππάξμεη θακία δηαθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ε αγνξά απνηηκά ηα 

κεξίζκαηα θαη ηηο εηαηξείεο γεληθφηεξα. 

Ο Barclay (1987) ζπλέθξηλε ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ θαηά ηελ εκέξα απνθνπήο 

ηνπ κεξίζκαηνο πξηλ θαη κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ νκνζπνλδηαθψλ θφξσλ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη 

βξήθε πσο ε αιιαγή ηεο θνξνινγίαο άιιαμε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επελδπηέο 

απνηηκνχζαλ ηα κεξίζκαηα. Αληίζεηα νη Crockett θαη Friend (1988) έδεημαλ φηη νη 

πξνηηκήζεηο ησλ επελδπηψλ γηα ηα κεξίζκαηα δελ επεξεάδνληαη απφ αιιαγέο ζηνλ 

θνξνινγηθφ θψδηθα. Ο Grammatίkos (1989) παξαηήξεζε φηη νη ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο ζε 

κεηνρέο κε πςειφ θίλδπλν είραλ απμεζεί κεηά ηελ θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1984 ζηηο 

Ζ.ΠΑ Ο. Robin (1991) κειέηεζε ηελ χπαξμε θνξνινγηψλ πειαηεηψλ , πξηλ θαη κεηά ηελ 

θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1984 θαη επηβεβαίσζε ηελ χπαξμε ηνπο. Σέινο, ε Koski 

(1996) αλέθεξε κηα αχμεζε ησλ αγνξαπσιεζηψλ ησλ κεηνρψλ πνπ δηαλέκνπλ κεξίζκαηα 

κεηά ηηο θνξνινγηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 1984 θαη ηνπ 1986. Αληίζεηα, ν Michaely (1991) 

πνπ εμέηαζε ηελ θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1986 παξαηήξεζε κηθξέο αιιαγέο ζηελ 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αγνξαπσιεζηψλ θαη δελ κπφξεζε λα επηβεβαηψζεη ηελ χπαξμε 

θνξνινγηθψλ πειαηεηψλ. 

Παξαθνινπζψληαο κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηνλ θνξνινγηθφ θψδηθα ηνπ Καλαδά, ν 

Amoako-Adu (1983 ) θαη νη Βooth θαη Johnston (1984) βξήθαλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ 

πσο ε θνξνινγία  αζθεί επίδξαζε ζηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ εηαηξεηψλ θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ απνηηκνχλ νη επελδχηεο ηα αλακελφκελα κειινληηθά κεξίζκαηα. Οη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Καλαδά γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ 

πξνεγήζεθαλ θαη εθείλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηηο θνξνινγηθέο αιιαγέο. ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη κειέηεο ησλ Poterba θαη Summers (1984) θαη ησλ Ang, 

Blackwell θαη Megginson (1991) πνπ κειέηεζαλ ην ίδην θαηλφκελν ρξεζηκνπνηψληαο 

δεδνκέλα απφ ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Αγγιίαο. 
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Ζ ηέηαξηε πξνζέγγηζε εμεηάδεη κε άκεζν ηξφπν ηα ραξηνθπιάθηα ησλ επελδπηψλ κε 

ζθνπφ λα ειέγμεη ηελ ππφζεζε γηα ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ πειαηεηψλ. Δθείλνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε θνξνινγία αζθεί επίδξαζε ζηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, πξνβιέπνπλ φηη 

ζπγθεθξηκέλεο ππνθαηεγνξίεο επελδπηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνιφγεζε ζα έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ζηα ραξηνθπιάθηα ηνπο κεηνρέο πνπ πιεξψλνπλ κεξίζκαηα. Δθείλνη πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε θνξνινγία δελ αζθεί θακία επίδξαζε ζηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή, 

πηζηεχνπλ πσο κφλν νη επελδχηεο πνπ εμαηξνχληαη θνξνιφγεζεο ζα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

κεηνρέο πνπ πιεξψλνπλ κεξίζκαηα. 

Ο Pettit (1972) εμέηαζε ηνπο πξνζσπηθνχο ινγαξηαζκνχο θάπνησλ brokers, θαη 

δηαπίζησζε πσο έληνλεο δηαθνξέο ζηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ησλ κεξηζκάησλ θαη ησλ 

θεθαιαηαθψλ θεξδψλ παξαθηλνχλ ζηελ νπζία ηνπο επελδπηέο πνπ αλήθνπλ ζε πςειά 

θνξνινγηθά θιηκάθηα λα θξαηνχλ ζηα ραξηνθπιάθηα ηνπο ηίηινπο ρακεινχ θηλδχλνπ θαη άξα 

ρακειήο απφδνζεο. Δπίζεο παξαηήξεζε πσο ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ 

απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ε δηάξθεηα πξνο ηε ιήμε θαη ε ξεπζηφηεηα ησλ ηίηισλ πνπ 

θξαηνχληαη. Μηα επαλεμέηαζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ επελδπηψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

Pettit έγηλε απφ ηνπο Lewellen et al (1978) θαη δελ βξήθαλ ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ λα 

επηβεβαηψλνπλ ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ πειαηεηψλ. 

χκθσλα κε ηνλ Lintner (1962), ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, 

ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ θαη νη εηεξνγελείο πξνζδνθίεο ησλ κεηφρσλ ζα έπξεπε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο κηα ζαθή πξνηίκεζε γηα παξαθξάηεζε ησλ θεξδψλ παξά 

γηα δηαλνκή κεξηζκάησλ εάλ, θπζηθά, αθνινπζείηαη κηα ζηξαηεγηθή επηινγήο ησλ άξηζησλ 

επελδπηηθψλ επηινγψλ. Καη ν Modigliani (1982) ηζρπξίδεηαη πσο εάλ νη επηρεηξήζεηο 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο κε θξηηήξην ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ ηνπο ζα 

πξέπεη λα κελ δηαλέκνπλ θαζφινπ κέξηζκα εάλ ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ κεξηζκάησλ 

είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ ζπληειεζηή θνξνινγίαο ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ. Όκσο, παξά ηηο 

δηαθνξέο ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο νη επηρεηξήζεηο εμαθνινπζνχλ λα πιεξψλνπλ 

κεξίζκαηα θαη θάηη ηέηνην δελ είλαη θαζφινπ παξάμελν . Ο De Angelo ( 1991) ηνλίδεη πσο γηα 

λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζπλζήθεο γεληθήο ηζνξξνπίαο νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη πξνο ηα πάλσ 

δίλνληαο ψζεζε νπζηαζηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξνβνχλ ζε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
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 1.2.3 Ζ ππόζεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ πεξηερνκέλνπ ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο. 

ηελ ζεσξία ηνπο νη Miller θαη Modigliani ηζρπξίζζεθαλ φηη νη αγνξαίεο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ είλαη νπζηαζηηθά αλεμάξηεηεο απφ ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη, 

αθνχ ε ηηκή ηεο κεηνρήο ελζσκαηψλεη ηφζν ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο φζν θαη ηηο 

κειινληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο. Οη Miller θαη Modigliani, φκσο, αλαγλψξηζαλ πσο νη 

αιιαγέο ζην χςνο ησλ κεξηζκάησλ πνπ δηαλέκνληαη επεξεάδνπλ ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ 

κεηνρψλ θαη απέδσζαλ ην θαηλφκελν απηφ ζην πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν ησλ κεξηζκάησλ 

(information content of dividends). Μηα αιιαγή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ζαλ απνηέιεζκα 

αιιαγήο ζην χςνο ηνπ δηαλεκνκέλνπ κεξίζκαηνο εμ αηηίαο ηνπ πιεξνθνξηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ησλ κεξηζκάησλ αληηπξνζσπεχεη δηαθνξέο ζηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ θαηέρνπλ νη 

δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη ζηελ πιεξνθφξεζε πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην επελδπηηθφ θνηλφ.  

Οη κάλαηδεξ ησλ εηαηξεηψλ έρνπλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

κειινληηθή αμία ηεο εηαηξείαο. Οη κάλαηδεξ έρνπλ θίλεηξν λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ 

πιεξνθνξία απηή ζηνπο κεηφρνπο αιιά  θάηη ηέηνην πξέπεη λα γίλεη έκκεζα γηα λα 

απνθεπρζεί πηζαλή πξνζπάζεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ λα εθκεηαιιεπζνχλ απηή ηελ 

πιεξνθνξία. Σν κήλπκα, επίζεο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ άιια 

ζθφπηκα εζθαικέλα κελχκαηα ζηελ θεθαιαηαγνξά. Όπσο αλαθέξνπλ νη Μyers θαη Majluf 

(1984) εάλ νη κάλαηδεξ είλαη θάηνρνη θάπνηαο πιεξνθνξίαο ηελ νπνία ην επξχ επελδπηηθφ 

θνηλφ δελ γλσξίδεη θαη έρνπλ ,ηελ πξφζεζε λα ηελ γλσζηνπνηήζνπλ ζηνπο κεηφρνπο κε 

έκκεζν ηξφπν, κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ απηφ κε κηα κε αλακελφκελε αιιαγή ζηελ 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή. 

Ζ αληίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηηο αλαθνηλψζεηο κεηαβνιψλ ζηελ κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή είλαη κηα νξζνινγηθή ζπκπεξηθνξά. Σν πιεξνθνξηαθφ κήλπκα ησλ κεξηζκάησλ 

πξνκελχεη αιιαγέο ζηα κειινληηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο. Οη αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζα 

απμεζνχλ (ή, αληίζηνηρα, ζα κεησζνχλ) απφ ηηο απμεκέλεο (ή, κεησκέλεο) πξνζδνθίεο ησλ 

επελδπηψλ. Ο Kalay (1980) ππνζηεξίδεη φηη ε πξνζπάζεηα ησλ κάλαηδεξ λα επηθνηλσλήζνπλ 

ηηο κειινληηθέο ηνπο πξνζδνθίεο κέζσ ησλ κεξηζκάησλ είλαη ιηγφηεξν ακθηιεγφκελε απφ 

εθείλε ηεο αλαθνίλσζεο ησλ θεξδψλ. Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή είλαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ησλ κάλαηδεξ θαη αληηπξνζσπεχεη κηα εθξνή ηακεηαθψλ ξνψλ πξνο ηνπο κεηφρνπο. Ζ 
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δηζηαθηηθφηεηα απφ ηε κεξηά ηεο δηνίθεζεο λα απμνκεηψλεη ζπρλά ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκεη 

είλαη κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε ψζηε ηα κεξίζκαηα λα απνηεινχλ έλα αμηφπηζην κήλπκα.  

ε αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο κειέηεο ν Pettit (1972), Griffen (1976) θαη ν Laub (1976) 

έδεημαλ πσο κε αλακελφκελεο απμνκεηψζεηο ζηα κεξίζκαηα ζπλνδεχνληαη απφ αληίζηνηρα 

ππεξβάιινπζεο (είηε ζεηηθέο είηε αξλεηηθέο) απνδφζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Οη έξεπλεο 

φκσο, ηνπ Ang (1975) θαη ηνπ Gonedes (1978)  απέηπραλ λα επαιεζεχζνπλ απηή ηελ 

ππφζεζε. Ο Watts (1973) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θφζηε ζπλαιιαγψλ εκπνδίδνπλ 

ηνπο επελδπηέο ζην λα   επηηχρνπλ ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο θαη ιεηηνπξγνχλ 

εμηζνξξνπεηηθά.  Ο Charest (1978) αλέθεξε φηη ην επελδπηηθφ θνηλφ πνιιέο θφξεο ζπγρέεη ηηο 

αλαθνηλψζεηο  εηαηξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηα θέξδε κε ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

κεξίζκαηα. Σα αληηθαηηθά απηά απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ πηζαλέο δηαθνξέο 

ζηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, απφ ηηο πεξηφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο 

αλάιπζε, απφ ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινχζεζαλ νη εξεπλεηέο θαη απφ ηα ιάζε ζηα 

ππνδείγκαηα. 

 1.2.4 Τπνδείγκαηα κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ κέζω ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο 

Σα ππνδείγκαηα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο 

ηππνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Bhattacharya (1979), ηνπο John θαη Williams (1985) θαη ηνπο Miller 

θαη Rock (1985). Ζ πιεηνςεθία ησλ αλσηέξσ εξεπλεηψλ πξνυπνζέηεη πσο ε κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο έρεη ην κηθξφηεξν θφζηνο απφ φιεο ηηο άιιεο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο (φπσο κέζα απφ 

δηαθεκίζεηο είηε κέζα απφ θακπάληεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ) πνπ κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ηα ίδηα 

αθξηβψο απνηειέζκαηα. Όπσο αλαθέξνπλ νη Ofer θαη Thakor ( 1987) εάλ ππήξραλ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο κε κηθξφηεξν θφζηνο, νη κάλαηδεξ ζα επέιεγαλ απηέο παξά ηελ 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή γηα λα κεηαδψζνπλ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε. Έηζη, ε ρξήζε ησλ 

κεξηζκάησλ ζαλ κελχκαηα απνδεηθλχεη φηη νη άιιεο ελαιιαθηηθέο δελ είλαη ηέιεηα 

ππνθαηάζηαηα ησλ κεξηζκάησλ. 

ην ππφδεηγκα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κεζψ ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Bhattacharya (1979), έλα πςειφηεξν κέξηζκα αλά κεηνρή ππνδειψλεη 

πςειφηεξε αμία γηα ηελ εηαηξεία. Με αλακελφκελεο απμήζεηο ζηα κεξίζκαηα είλαη επλντθά 

κελχκαηα πνπ εζσθιείνπλ κνλαδηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο πξνζδνθίεο ηεο δηνίθεζεο 
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αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Σα θφζηε πνπ ζπλεπάγνληαη νη πιεξσκέο ησλ 

κεξηζκάησλ θάλνπλ ην κήλπκα ηδηαίηεξα αθξηβφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ, ελψ δελ έρνπλ ηφζν 

επνίσλεο πξννπηηθέο ζα πξνζπαζήζνπλ λα κηκεζνχλ θάπνηεο άιιεο εηαηξείεο. Σα θφζηε απηά 

είλαη ην θφζηνο επθαηξίαο απφ ηελ ρξήζε ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ κέζα ζηελ εηαηξεία ή ηα 

θφζηε ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε πηζαλή εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε. Όπσο κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε εάλ κηα εηαηξεία αλαθνηλψζεη έλα κέξηζκα ην νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα 

πιεξψζεη, ηφηε ζα θαηαθχγεη ζηελ θεθαιαηαγνξά γηα λα βξεη θεθάιαηα. Σα πηζαλά θφζηε γηα 

ηελ εηαηξεία απφ κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα πξνθχςνπλ κειινληηθά, ελψ ε εηαηξεία θεξδίδεη απφ 

κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή θαηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε. 

Οη πηζαλέο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ ζα ππνζηνχλ νη κέηνρνη ζα εμηζνξξνπεζνχλ 

απφ ηηο απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κεξίζκαηα. ε έλα ηέηνην 

πεξηβάιινλ, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο πσο ε δπλαηφηεηα ζσζηήο πιεξνθφξεζεο πεξηνξίδεηαη 

ζεκαληηθά, θάπνηεο «απνκνλσκέλεο» επηρεηξήζεηο είλαη πηζαλφ λα δηαλείκνπλ πςειφηεξα 

κεξίζκαηα γηα λα γλσζηνπνηήζνπλ ηελ εηαηξηθή αμία ζε έλα κεγάιν εχξνο ηνπ επελδπηηθνχ 

θνηλνχ. Σέινο, εάλ νη ιηγφηεξν επηθεξδείο επηρεηξήζεηο δελ δηαλείκνπλ θαζφινπ κέξηζκα ηφηε 

ε ζρέζε αλάκεζα ζηα κεξίζκαηα θαη ηα θέξδε ζα είλαη γξακκηθή . 

Ο Talmor (1981) επέθηεηλε ην ππφδεηγκα ηνπ Bhattacharya εηζάγνληαο πνιιέο 

παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο θαζψο θαη κεραληζκνχο κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ. ην 

ππφδεηγκα απηφ, νη κάλαηδεξ ιακβάλνπλ πνιιέο απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηαπηφρξνλα. Γηα 

ηελ δηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ φιεο νη απνθάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ζεσξνχληαη ζαλ κηα εληαία 

δηαδηθαζία, παξφιν πνπ θάπνηεο κεκνλσκέλεο απνθάζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ απφ ηνπο 

κεηφρνπο ζαλ νρήκαηα κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. 

1.2.5  Σν θόζηνο αληηπξνζώπεπζεο ζηε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κηαο εηαηξίαο ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο 

κέζσ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ δηνξίδεη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. Σα ζηειέρε είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηεο 

ιεηηνπξγία ηεο. Σα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη ησλ δηνηθνχλησλ είλαη πνιιέο θνξέο 

αληηθξνπφκελα. 

Οη κάλαηδεξ απφ ηελ κηα ζέινπλ λα απμήζνπλ ηηο απνιαβέο θαη ηα κπφλνπο ηνπο 

αληιψληαο πφξνπο απφ ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο  νη  κέηνρνη απφ ηελ άιιε ζέινπλ λα 
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ιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά έλα πςειφ πνζφ κεξίζκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνθχπηεη 

ζχγθξνπζε αληηπξνζψπεπζεο (agency conflict) αλάκεζα ζε κεηφρνπο θαη δηνηθνχληεο. Έρεη 

ππνζηεξηρζεί φηη ηα θφζηε απηά κεηψλνληαη φηαλ ε εηαηξία αληιεί θεθάιαηα απφ ηηο αγνξέο 

θεθαιαίνπ. Ο Easterbrook (1984) ήηαλ ν πξψηνο πνπ δηαηχπσζε απηή ηελ άπνςε θαη 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο κέζσ ηνπ απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ θαη απφ ηηο 

θεθαιαηαγνξέο κεηψλνληαη ηα θφζηε αληηπξνζψπεπζεο. Ζ κελ εηαηξία κπνξεί λα πηνζεηήζεη 

επελδπηηθά ζρέδηα ηα νπνία φκσο ζα ππφθεηληαη ζε πνιιαπινχο νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ε 

θαηαζπαηάιεζε ησλ εηαηξηθψλ πφξσλ ζα κεησζεί ζεκαληηθά. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αληηπξνζψπεπζεο. 

Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξεο πνπ έρνπλ νη κέηνρνη κε ηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξείαο. Ζ 

πιεξσκή πςειψλ κεξηζκάησλ ζχκθσλα κε ηνπο Fama θαη Jensen (1983) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ απφξξηςε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ κε ζεηηθή θαζαξή παξνχζα άμηα θαζψο θαη ζηελ κε 

ζσζηή ρξήζε ησλ εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ πξφηαζε ηνπο είλαη ε ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ πνπ 

λα πεξηνξίδνπλ ην χςνο ησλ δηαλεκφκελσλ κεξηζκάησλ. Έηζη, ζα ακβιπλζνχλ νη δηαθσλίεο 

ησλ δπν απηψλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οη John θαη Kalay (1982) ππνζηήξημαλ πσο ε 

χπαξμε ηέηνησλ ζπκβνιαίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθεπρζεί πηζαλή κεηαθνξά ηνπ 

πινχηνπ απφ ηνπο πηζησηέο ζηνπο κεηφρνπο.  
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3.Πνιηηηθέο κεξίζκαηνο 

 

 

 1.3.1 Κύξηεο Πνιηηηθέο Γηαλνκήο Μεξίζκαηνο 

 

 

 Γηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο αθνινπζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε απνθνπή 

κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηνπο. Οη πνιηηηθέο απηέο είλαη: 

 

 Ζ πξψηε κνξθή είλαη ε κνξθή ηεο πνιηηηθήο ζηαζεξνύ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή 

( stable divided per share policy) απνηειεί ηελ πνιηηηθή εθείλε φπνπ νη επελδπηέο 

βιέπνπλ πνιχ επλντθά θαη βεβαίσο πξνηηκνχλ. Ζ πνιηηηθή ζηαζεξψλ κεξηζκάησλ 

κεηαθξάδεηαη ζε επηρείξεζε ρακεινχ θηλδχλνπ . Όηαλ ε επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη 

σο επηρείξεζε ρακεινχ θηλδχλνπ απφ ηνπο επελδπηέο αλαθνξηθά κε ηελ κεξηζκαηηθή 

πνιηηηθή ζεκαίλεη πσο αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο φπνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη ρακειά θέξδε ην κέξηζκα ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ρακειφ. Απηή ε 

πνιηηηθή πξαγκαηνπνηείηαη γηα έλα ιφγν , φηη ε επηρείξεζε ζέιεη λα δηαηεξεί έλα 

ειθπζηηθφ πξνθίι πξνο ηνπο επελδπηέο θαζψο επίζεο επηζπκεί λα απνθεπρζνχλ 

αξλεηηθέο επηδφζεηο ζηνπο ζεκεξηλνχο θαη ηνπο κειινληηθνχο επελδπηέο. 

 

 Τπνιεηκκαηηθή κεξηζκαηηθή πνιηηηθή .Tα θέξδε δηαηίζεληαη πξσηίζησο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη φηαλ πξνθχπηνπλ πεξηζζεπνχκελα 

θεθάιαηα δηαλέκνληαη σο κεξίζκαηα. 

 

Δπηπιένλ πνιηηηθέο κε κεξίζκαηνο πνπ ζπλαληάκε ζπρλά είλαη νη αθφινπζεο : 

 

 Πνιηηηθή ζηαζεξήο αλαινγίαο πιεξωκήο(constant divided payout ratio policy): 

Ο ιφγνο κεξίζκαηνο πξνο θέξδε είλαη γλσζηφο σο αλαινγία πιεξσκήο (payout ratio) . 

Όηαλ έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ ησλ θεξδψλ θαηαβάιιεηαη σο κέξηζκα ζε θάζε πεξίνδν , 

ε πηνζεηνχκελε πνιηηηθή ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαζεξήο αλαινγίαο πιεξσκήο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα θέξδε παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο κία ηέηνηα πνιηηηθή ζπλεπάγεηαη 

δηαθπκάλζεηο θαη ζηα κεξίζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θέξδε ελψ απνθεχγνληαη 

φηαλ παξνπζηάδνληαη δεκηέο. 
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 Οη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηελ πνιηηηθή απηή δελ δηαζέηνπλ ην ίδην 

ειθπζηηθφ πξνθίι πξνο επελδπηέο ζε ζχγθξηζε κε εθείλεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο. 

Πνιιά είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζηνλ επελδπηή. Αλ ηα θαζαξά 

θέξδε κεησζνχλ ή εάλ παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο κηθξέο δεκηέο ζηελ επηρείξεζε ηα 

κεξίζκαηα πνπ ζα πιεξσζνχλ ζα κεησζνχλ απφηνκα ή αθφκε κπνξεί θαη λα κελ 

ππάξρνπλ κεξίζκαηα. 

 

 Πνιηηηθή ζπκβηβαζκνύ (compromise policy) .Ζ πνιηηηθή απηή βαζίδεηαη ζηελ 

θαηαβνιή ελφο ρακεινχ ζηαζεξνχ πνζνχ κεξίζκαηνο αλά κεηνρή ζπλ ηελ πνζνζηηαία 

αχμεζε ζε ρξφληα κε ρακειά θέξδε .Μία πνιηηηθή ζαλ θαη απηή δίλεη ζηελ εηαηξία 

επειημία. Τηνζεηείηαη ζπρλά απφ εηαηξίεο κε ζρεηηθά επκεηάβιεηα θέξδε απφ ρξφλν ζε 

ρξφλν . Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή κπνξεί λα δηαηεξεζεί αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ 

ηα θέξδε κεηψλνληαη νπφηε επηπιένλ κεξίζκαηα ζα θαηαβάιινληαη κφλν φηαλ ππάξρεη 

πιεφλαζκα θεθαιαίνπ. 

 

  Απηή ε κνξθή ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα ζηνπο 

 επελδπηέο φζνλ αθνξά ην πνζφ ησλ κεξηζκάησλ, ην νπνίν πηζαλφηαηα ζα εηζπξάμνπλ. 

 Οη επελδπηέο κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη κφλν ζην φηη ε επηρείξεζε ζα ηνπο  θαηαβάιεη 

 ηνπιάρηζηνλ έλα ειάρηζην . 
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1.3.2 Δλαιιαθηηθέο Πνιηηηθέο Μεξίζκαηνο 

 

 Σν κέξηζκα κε ηε κνξθή κεηνρώλ(stock divided) είλαη ε θαηαβνιή κεξίζκαηνο κε 

ηε κνξθή πξφζζεησλ δσξεάλ κεηνρψλ (ίδηαο νλνκαζηηθήο αμίαο κε ηηο παιαηέο )πνπ 

δίλεηαη ζηνπο κεηφρνπο αληί γηα κεηξεηά. Ωο απνηέιεζκα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

κεηνρψλ ζα απμεζεί, ελψ ηα θέξδε αλά κεηνρή ην κέξηζκα θαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ζα 

κεησζνχλ. Σν κέξηζκα κε ηε κνξθή κεηνρψλ κπνξεί λα γίλεη απφ θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθνχ (δειαδή ηκήκα ησλ παξαθξαηεζέλησλ θεξδψλ κεηαθέξεηαη ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ην εηδηθφ απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην 

άξηην) ή κε θεθαιαηνπνίεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ (δειαδή ηα αδηάζεηα θαζαξά 

θέξδε -αληί γηα ηα παξαθξαηεζέληα- κεηαθέξνληαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην). ηηο δχν 

απηέο πεξηπηψζεηο ην πνζνζηφ ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ κεηνρψλ παξακέλεη ακεηάβιεην. 

Σν κέξηζκα κε ηε κνξθή κεηνρψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα δηαηεξήζεη ε 

εηαηξεία κεηξεηά ή λα κεηψζεη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο .Σν 

κέξηζκα κε ηε κνξθή κεηνρψλ δίλεη ζπλήζσο έλα ζεηηθφ ζήκα ζηελ αγνξά θαη ε ηηκή 

ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ηείλεη λα απμάλεηαη γχξσ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

αλαθνίλσζεο ηνπ. 

 

 Ζ επαλαγνξά ή εμαγνξά κεηνρώλ (stock repurchase ) , ε αγνξά δειαδή απφ ηελ 

εηαηξεία ησλ δηθψλ ηεο κεηνρψλ. Ζ επαλαγνξά ησλ κεηνρψλ κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ 

εηαηξεία είηε κε αγνξά ηνπο ζηε δεπηεξνγελή αγνξά είηε κε κία πξνζθνξά (tender 

offer) πνπ θάλεη ε εηαηξεία ζηνπο κεηφρνπο ηεο γηα λα αγνξάζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο ε εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πιεξνθνξήζεη ηνπο κεηφρνπο ηεο γηα ηελ απφθαζε πνπ πήξε λα επαλαγνξάζεη 

κεηνρέο ηεο πξψηνπ θάλεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη επαλαγνξά 

κεηνρψλ κεηψλεη ηηο κεηνρέο πνπ θπθινθνξνχλ απμάλεη ηα θέξδε αλά κεηνρή θαη 

επνκέλσο κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ζηελ αγνξά. Οη κεηνρέο πνπ 

επαλαγνξάδνληαη απφ ηελ εηαηξεία πνπ ηεο έρεη έθδνζε ιέγνληαη κεηνρέο 

ζεζαπξνθπιαθίνπ (treasury stocks). Ζ επαλαγνξά κεηνρψλ ηείλεη λα δίλεη έλα ζεηηθφ 

ζήκα ζηελ αγνξά θαζψο πνιιέο θνξέο νθείιεηαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξείαο φηη κεηνρή ηεο είλαη ππνηηκεκέλε. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί κία εηαηξεία λα επαλαγνξάζεη ηηο κεηνρέο ηεο είλαη φηαλ: 
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· Θέιεη λα απμήζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζηελ αγνξά. Δθφζνλ νη κεηνρέο 

πνπ θπθινθνξνχλ κεηά ηελ επαλαγνξά ζα είλαη ιηγφηεξεο ηα θέξδε αλά 

κεηνρή ζα είλαη πςειφηεξα θαη επνκέλσο ε ρξεκαηηζηεξηαθή ηηκή ηεο κεηνρήο 

κπνξεί λα απμεζεί. 

· Θέιεη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εμαγνξά κηαο άιιεο εηαηξείαο. 

· Θέιεη λα κεηαηξαπεί απφ πνιπκεηνρηθή εηαηξεία ζε ηδησηηθή. 

· Γελ ππάξρνπλ αξθεηά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα ελψ ππάξρνπλ αξθεηά θαη 

θέξδε . 

  Πιενλεθηήκαηα κεξηζκαηηθήο πνιίηηθεο επαλαγνξάο κεηνρψλ (stock 

 repurchase )  απνηειεί ε κείσζε ηεο κεηνρηθήο βάζεο δηακέζνπ ηεο επαλαγνξάο 

 κεηνρψλ δηαηεξψληαο ην επίπεδφ ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζηαζεξφ έρεη σο 

 απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ησλ μέλσλ πξνο ηα ίδηα θεθάιαηα. πλεπψο 

 κέηνρνη  κπνξεί λα σθειεζνχλ απφ ηε θνξνινγηθή ειάθξπλζε θαη ηα 

 πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε κεγαιχηεξε κφριεπζε .Ο κέηνρνο έρεη κία 

 επηινγή: λα πνπιήζεη ή λα κελ πνπιήζεη. Αληίζεηα ην άηνκν πνπ εηζπξάηηεη έλα 

 κέξηζκα δελ κπνξεί παξά λα απνδερηεί ηελ  είζπξαμε θαη λα πιεξψζεη ηνλ θφξν. Έλα 

 πνηνηηθφ ζηνηρείν ππέξ ηεο επαλαγνξάο πνπ  πξνβάιινπλ φζνη ηελ αζθνχλ είλαη φηη 

 ζπρλά κε ηελ επαλαγνξά ε εηαηξεία κπνξεί λα απνζχξεη έλα κεγάιν αξηζκφ 

 κεηνρψλ ηεο πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά θαη επεξεάδεη  αξλεηηθά ηηο 

 ρξεκαηηζηεξηαθέο πξννπηηθέο ησλ ραξηηψλ ηεο. 

 

 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο επαλαγνξάο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο 

 πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: Βξαρππξφζεζκα ηα κεξίζκαηα παξακέλνπλ ζηαζεξά επεηδή 

 νη δηνηθήζεηο ησλ εηαηξεηψλ δελ είλαη πξφζπκεο λα απμήζνπλ ην χςνο ησλ 

 κεξηζκάησλ, αλ ην λέν απηφ χςνο δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζην κέιινλ. Οη κεηνρέο 

 πνπ επαλαγνξάδνπλ  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα απνθηεζνχλ άιιεο εηαηξείεο 

 ή γηα λα δηαηεζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ,φηαλ απηνί αζθνχλ ην δηθαίσκα ηεο αγνξάο 

 κεηνρψλ (stock options). 

 

 Δλ θαηαθιείδη νη επαλαγνξέο πνπ γίλνληαη ζε θαλνληθή, ζπζηεκαηηθή θαη 

 ζπλεπή βάζε (φπσο ηα ηξηκελία κεξίζκαηα ) δελ είλαη εθηθηέο ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο 

 πνπ ππάξρεη σο πξνο ηελ ελδερφκελε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπο θαζψο θαη σο 

 πξνο ηηο αγνξαίεο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ,ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα πξνζθεξζνχλ 
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 θηι. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη επαλαγνξέο πξνζθέξνπλ φλησο θάπνηα πιενλεθηήκαηα 

 ζε ζρέζε κε ηα κεξίζκαηα γη' απηφ θαη ε δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά 

 ππφςε ζε ζρέζε πάληνηε κε ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θάζε επηρείξεζεο. Οη  

 επαλαγνξέο κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ηδηαίηεξα πνιχηηκεο κε ηε κεηαηφπηζε ηεο 

 θεθαιαηαθήο δνκήο επηρεηξήζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σαπηφρξνλα νη 

 επαλαγνξέο κπνξεί λα απμήζνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ θαη 

 ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη ηειεπηαίεο δχν επηδξάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

 ζεσξεζνχλ φηη απνηεινχλ κία κνξθή έκκεζεο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ νκνινγηψλ πνπ 

 θαηέρνπλ νη νκνινγηνχρνη ( Weston J.F.- Brigham E.F. , 1986) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΜΔΛΔΣΖ 14 ΔΣΑΗΡΩΝ ΣΟΤ ΤΠΔΡΚΛΑΓΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ 

ΠΡΟΗΌΝΣΩΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  

 

Ζ ζεκαζία ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζπλερίδεη λα απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα, αληηθείκελν έληνλεο δηακάρεο κεηαμχ αθαδεκατθψλ, 

εξεπλεηψλ θαη επαγγεικαηηψλ ηεο αγνξάο. Απηφ πνπ ελδηαθέξεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη 

επελδπηηθή θνηλφηεηα είλαη ην αλ θαη θαηά πφζνλ ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή κηαο επηρείξεζεο, 

επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο θαη ζπλεπψο, ηελ αμία ηεο. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

ησλ κέρξη ζήκεξα δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ, πνπ πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 

κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη πνιιέο θνξέο 

αιιεινζπγθξνπφκελα.  

 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο είλαη ν 

εληνπηζκφο απνδφζεσλ, ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε χπαξμεο 

ηέηνησλ απνδφζεσλ, επαιεζεχνληαη νη ζεσξίεο πνπ πξεζβεχνπλ φηη ε κεξηζκαηηθή πνιηηηθή 

κεηαθέξεη θάπνην κήλπκα ζηνπο επελδπηέο θαη ζπλεπψο επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη 

ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Γηαθνξεηηθά, ε άπνςε ηεο νπδεηεξφηεηαο ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζα επηθξαηήζεη. 

 

Πεδίν έξεπλαο ειέγρνπ ηεο ζεσξίαο κεηάδνζεο κελπκάησλ ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο είλαη ν ππεξθαιφο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο ειιεληθήο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο. Παξφκνηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έγηλαλ απφ πνιινχο 

αθαδεκατθνχο, παξνπζηάδνληαο αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα. Απφ ηε κία πιεπξά ππάξρνπλ 

έξεπλεο (Papaioannou et al., 2000) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ νπδεηεξφηεηα ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο, φπσο απηή αλαιχζεθε απφ ηνπο Miller θαη Modigliani (1961). ηελ απέλαληη φρζε, 

βξίζθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη απνθάζεηο ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο πξνθαινχλ κε θαλνληθέο απνδφζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ κεηαθέξνπλ θάπνην κήλπκα 

ζηελ αγνξά (Vazakidis and Athianos, 2010 θαη Kosmidis-Terzidis-Geka-Stavropoulos ,2012). 
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Σν πεδίν έξεπλαο ειέγρνπ ηεο ζεσξίαο κεηάδνζεο κελπκάησλ ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο είλαη ν βηνκεραληθφο θιάδνο ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο. Ζ κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε είλαη ε κειέηε γεγνλφηνο ήηνη ε χπαξμε κε θαλνληθψλ 

απνδφζεσλ ζε πνιιαπιά παξάζπξα γεγνλφηνο (-20,+20 εκέξεο) απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο ηνπ κεξίζκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηβεβαηψλνπλ φηη ε 

κεξηζκαηηθή πνιηηηθή επεξεάδεη ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

αμία ησλ επηρεηξήζεσλ, επαιεζεχνληαο ηε ζεσξία κεηάδνζεο κελπκάησλ (signaling effect). 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη ε πηνζεηνχκελε κεζνδνινγία. Ζ ζεκαζία ηεο 

κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ απνηίκεζε ηεο αμία ησλ επηρεηξήζεσλ, ειέγρεηαη κε ηα 

εκπεηξηθά καο δεδνκέλα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Δλψ ζην ηειεπηαίν θνκκάηη ζα 

δηαηππσζνχλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα . 
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2.1 Γεδνκέλα Μεζνδνινγία Έξεπλαο  

 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ δεθαηέζζεξηο εηαηξίεο, νη κεηνρέο 

ησλ νπνίσλ είλαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ θαη 

ζπλζέηνπλ ην δείθηε Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ θαη Τπεξεζηψλ. ηνλ πίλαθα  πνπ αθνινπζεί 

παξνπζηάδνληαη νλνκαζηηθά νη εηαηξίεο, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ, απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Ο.Λ.Θ 

ΜΔΣΚΑ Ο.Λ.Π. 

ΛΤΚΟ DIONIC 

KLEEMAN ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ NEXAN 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ FRIGOGLASS 

ΔΛΣΡΑΚ FLEXOPACK 

 

 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα (event window) πνπ εμεηάδεηαη, αλά έηνο, είλαη εχξνπο 41 

εκεξψλ, (-20,+20). Απηφ ζεκαίλεη φηη κειεηήζακε ηηο απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ γηα έλα 

δηάζηεκα είθνζη εκεξψλ, πξηλ θαη κεηά ην γεγνλφο (event), θαζψο θαη ηελ εκέξα ηνπ 

γεγνλφηνο. Ωο γεγνλφο, νξίδνπκε ηελ πξφζθιεζε ζε γεληθή ζπλέιεπζε, κε ζέκα ην χςνο ηνπ 

κεξίζκαηνο. Ζ θάζε εηαηξία εμεηάδεηαη ζε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο 2010-2014, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δηαλνκή κεξηζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ηα νηθνλνκηθά έηε-ρξήζεηο 2009-2013. 

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε θαη αλαιχεηαη παξαθάησ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απνδφζεηο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ γηα ηα ίδηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πνπ κεηξήζεθαλ νη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ. Όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, αληιήζεθαλ απφ 

ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ (http://www.ase.gr) θαη ηελ εθεκεξίδα 

Ναπηεκπνξηθή (http://www.naftemporiki.gr). Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε 

κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, Minitab.  
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2.2 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ Vazakidis 

θαη Athianos (2010) φπσο επίζεο θαη κε απηή ησλ Kosmidis-Terzidis-Geka-Stavropoulos 

(2012). Αξρηθά ππνινγίζηεθαλ νη απνδφζεηο ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ. χκθσλα κε 

πξνεγνχκελεο παξφκνηεο έξεπλεο, ππνινγίζηεθαλ νη απνδφζεηο ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ 

ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

 

Rt = ( Pt )- (P t-1)  

 

φπνπ Pt είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο θαη Pt-1  είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο 

εκέξαο πξηλ. 

 

Έπεηηα ππνινγίζηεθαλ θαη νη αληίζηνηρεο απνδφζεηο ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ Υ.Α.Α. 

Οη απνδφζεηο απηέο ππνινγίδνληαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

  Rm = ( Gt )- (G t-1)  

 

φπνπ Gt είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο ηνπ γεληθνχ δείθηε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη Gt-1  είλαη ε ηηκή ηεο κεηνρήο κηαο εκέξαο πξηλ ηνπ γεληθνχ 

δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ. 

 

Μεηά πξνζπαζήζακε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ χπαξμε κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ ζε έλα 

παξάζπξν γεγνλφηνο (-20,+20). Ο ππνινγηζκφο ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ βαζίζηεθε ζην 

ππφδεηγκα ησλ πξνζαξκνζκέλσλ απνδφζεσλ κε ην δείθηε αγνξάο (market adjusted model). 

Σν ππφδεηγκα απηφ παξνπζηάδεηαη αιγεβξηθά σο εμήο: 

 

ARt = Rt – Rm 

 

 Ζ κε θαλνληθή απφδνζε (Abnormal Return – AR) ηεο κεηνρήο, πξνθχπηεη απφ ηε 

δηαθνξά πξαγκαηνπνηεζείζαο απφδνζεο (R) θαη ηεο απφδνζεο ηνπ δείθηε αγνξάο(Rm). Σελ 

απφδνζε ηεο αγνξάο ηελ πξνζνκνηψζακε κε ηελ επίδνζε ηνπ Γεληθνχ Γείθηε Σηκψλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ. Βαζηδφκελνη ζηα παξαπάλσ, εθηηκήζακε ηελ κέζε ηηκή ησλ 
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κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ, αλά εκέξα, κέζα ζην παξάζπξν γεγνλφηνο (-20,+20), 

θαζψο θαη ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο. 

 

Ζ παξνχζα κειέηε πηνζέηεζε κία αθφκε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαιχηεξε 

εξκελεία ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή ζπλίζηαηαη ζηνλ ππνινγηζκφ 

ηεο κέζεο ηηκήο ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ αλά έηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππνινγίζακε ηελ 

κέζε κε θαλνληθή απφδνζε απφ ηηο εηαηξείεο πνπ έθαλαλ απνθνπή λνκίζκαηνο ζε θάζε έηνο . 

(Vazakidis θαη Athianos ,2010) 

 

 

2.2.1 Τπνδείγκαηα Τπνινγηζκνύ Απνδόζεωλ 

 

εκαληηθφ πξνο αλαθνξά είλαη ην γεγνλφο πσο ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδφζεσλ 

αληηκεησπίδνληαη πξνβιήκαηα κε πξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ απφ κεηαβνιέο ηεο αγνξάο. Οη 

Eades ,Hess θαη Kim(1984) , Lakonishok θαη Vermaelen(1983, 1986) ,Grammatikos (1989) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηξεηο κεζφδνπο πνπ ήηαλ γλσζηνί απφ ηνπο  Brown Warner (1980,1985) νη 

νπνίεο ήηαλ νη εμήο: 

α ) Σν ππνδεηγκα ηεο «αγνξάο» 

β ) Σν ππφδεηγκα ησλ πξνζαξκνζκέλσλ απνδφζεσλ κε ην δείθηε ηεο αγνξάο»          

Σα ηξία απηά ππνδείγκαηα εμνπδεηεξψλνπλ ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχληαη ζηηο ηηκέ ησλ 

κεηνρψλ απφ ηελ αγνξά. 

 

Σα παξαπάλσ ππνδείγκαηα ππνινγίδνπλ ηηο ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο ζηελ 

αλαθνίλσζε ελφο ζεκαληηθνχ νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο απφ ηελ επηρείξεζε, σο δηαθνξά 

κεηαμχ «πξαγκαηηθψλ» απνδφζεσλ ηελ εκέξα ηνπ γεγνλφηνο θαη «θαλνληθψλ» ή 

«αλακελφκελσλ» απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ. 

 

ARit=Rit–E(Rit)       

 

Όπνπ ARit  νη ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο ηεο κεηνρήο i ηελ εκέξα απνθνπήο (t=0) θαη γχξσ 

απφ απηήλ, Rit  ε πξαγκαηηθή απφδνζε ηεο κεηνρήο i ηελ εκέξα t θαη E(Rit ) ε αλακελφκελε 

απφδνζε ηεο κεηνρήο i ηελ εκέξα t.  
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 Σν ππνδεηγκα ηεο «αγνξάο»(Market Model) ππνζέηεη πσο νη απνδφζεηο ησλ 

κεηνρψλ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία:  

Rit =α+β* Rmt + eit  φπνπ, 

Rit  ε απφδνζε ηεο κεηνρήο i ηελ εκέξα t, 

Rmt ε απφδνζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηελ εκέξα t, 

i=1……,Ν 

t=1……,Ν 

β=Cov(Rit, Rmt )/Var(Rmt ) ν ζπζηεκαηηθφο θίλδπλνο 

α=Δ(Rit )-β*Δ(Rmt ) θαη  

eit ην ππνινγηζηηθφ ζθάικα ηεο κεηνρήο i ηελ εκέξα t πνπ έρεη πνπ έρεη θαλνληθή 

θαηαλνκή θαη κέζν κεδέλ. Τπνζέηνπκε φηη ε δηαθχκαλζε ηνπ eit είλαη ζηαζεξή 

δηακέζνπ ηνπ ρξφλνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηα ππνδείγκαηα εθηίκεζεο απνδφζεσλ, ηφζν νη απνδφζεηο 

κεηφρσλ (Rit), φζν θαη νη απνδφζεηο ηεο αγνξάο (Rmt) ππνινγίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

λεπέξηνπ ινγάξηζκνπ σο εμήο: 

Rit = ln(Pit)-ln(Pit-1) 

φπνπ, 

Pit= ε ηηκή κεηνρήο i ηελ εκέξα t  

Pit-1= ε ηηκή κεηνρήο i ηελ εκέξα t-1 θαη 

Rit = ν λεπέξηνο ινγάξηζκνο ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο i ηελ εκέξα t. Καηά 

αληηζηνηρία ππνινγίδεηαη θαη ε απφδνζε ηεο αγνξάο Rmt. 

 Σν ραξηνθπιάθην ηεο αγνξάο είλαη ν δείθηεο πνπ πεξηέρεη φιεο ηηο κεηνρέο ζε 

αλαινγία κε ηελ αμία ηνπο ζηελ αγνξά. 

 

 Σν ππόδεηγκα ηωλ πξνζαξκνζκέλωλ απνδόζεωλ κε ην δείθηε ηεο 

αγνξάο»(Market-Adjusted Returns Model)  ε ππεξβάιινπζα απφδνζε ηεο κεηνρήο 

i δίλεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηεο (Rit) θαη ηεο αληίζηνηρεο απφδνζεο 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκέξα t  

 

(Rmt):ARit = Rit - Rmt 
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 Σν ππφδεηγκα απηφ ππνζέηεη φηη ζε θάζε πεξίνδν t νη αλακελφκελεο απνδφζεηο 

είλαη ίδηεο γηα φιεο ηηο κεηνρέο, δειαδή Rmt, αιιά φρη ππνρξεσηηθά ζηαζεξέο γηα 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεηνρή (δειαδή, α = 0 θαη β = 1 γηα θάζε κεηνρή).  

 

 Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηεο αγνξάο, έηζη θαη ζην 

ππφδεηγκα ησλ πξνζαξκνζκέλσλ απνδφζεσλ κε ην δείθηε ηεο αγνξάο, ππνινγίδνληαη 

νη κέζεο ππεξβάιινπζεο απνδφζεηο θαη νη ζσξεπηηθέο κέζεο ππεξβάιινπζεο 

απνδφζεηο. 
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2.3 Έιεγρνο ηαηηζηηθώλ Τπνζέζεωλ 

 

 θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ν έιεγρνο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο κεξηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δάλ ε αλαθνίλσζε ηνπ κεξίζκαηνο 

δελ επεξεάδεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Modigliani θαη Miller, ηφηε ε 

κέζε ηηκή ηεο κε θαλνληθήο απφδνζεο πξέπεη λα ηζνχηαη κε ην κεδέλ.  ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηηκέο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, ε ζεσξία κεηάδνζεο κελπκάησλ κέζσ 

ηεο κεξηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ αγνξά επαιεζεχεηαη. 

 

 Γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ πηζαλφηεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη κέζεο ηηκέο ησλ κε 

θαλνληθψλ απνδφζεσλ έρνπλ ηηκέο δηάθνξεο ηνπ κεδελφο, ρξεζηκνπνηήζακε ηε κεζνδνινγία 

ηνπ ειέγρνπ ζηαηηζηηθψλ ππνζέζεσλ ηεο t student θαηαλνκήο (t-test). Οη κεδεληθέο ππνζέζεηο 

πνπ κειεηήζακε παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 

 

Ζ0 Average (ARt)=0      

Ζ0 (ARt)=0 αλά εηαηξεία.     

 

Ο έιεγρνο ησλ παξαπάλσ ππνζέζεσλ έγηλε ηφζν ζε εηήζηα βάζε γηα ηνλ κέζν φξν ησλ 

κεξηζκάησλ φισλ ησλ εηαηξεηψλ, φζν θαη μερσξηζηά γηα θάζε κία εηαηξεία πνπ απέθνςε 

κέξηζκα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο πεληαεηίαο 2009-2013.  
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2.4 Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ηωλ Απνηειεζκάηωλ  

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνπκε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είρακε θαη ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

κέζν φξν ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ. Γίλνπκε έκθαζε ζηηο παξαηεξήζεηο πνπ βξήθακε 

φηη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο θαη δίλνληαη αλαιπηηθά ζην πξνζάξηεκα ηεο κειέηεο. 

Παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα αλά έηνο ζην κέζν φξν αιιά θαη αλά εηαηξία . 

 

I. Σν 2010 έθαλαλ απνθνπή κεξίζκαηνο νη εμήο εηαηξίεο Πεηξφπνπινο , ΜΔΣΚΑ , 

Kleeman, Λχθνο, Ο.Λ.Θ , DIONIC, Βνγηαηδφγινπ θαη Δπξσζχκβνπινη δειαδή νθηψ 

εθ ησλ δεθαηεζζάξσλ κειεηψκελσλ εηαηξηψλ.  

Δμεηάδνληαο ηα δείγκαηα καο αλά εηαηξεία δηαπηζηψζακε φηη  κφλν γηα  ηελ 

Βνγηαηδφγινπ νη παξαηεξήζεηο ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ είραλ  ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ζε επίπεδν α=10%  θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε P-Value = 0,083 . Γηα ηηο 

ππφινηπεο επηά εηαηξίεο ηα απνηειέζκαηα ηεο P-Value ήηαλ πςειή κε απνηέιεζκα λα 

κελ πθίζηαηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα.  

Όκσο ε εηθφλα αιιάδεη εάλ εμεηάζνπκε ην δείγκα καο γηα ην κέζν φξν ησλ κε 

θαλνληθψλ απνδφζεσλ . ε απηή ηελ πεξίπησζε δηαπηζηψζακε P-value= 0,1 θαη έηζη 

ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο α=0,1 ζπκπεξαίλνπκε ηελ χπαξμε ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηηο κε- θαλνληθέο απνδφζεηο ηνπ έηνπο 2010 . 

 

II.  Σν 2011 νη εηαηξίεο πνπ έδσζαλ κέξηζκα ήηαλ νη Ο.Λ.Π , Ο.Λ.Θ , Λχθνο, 

Kleeman, Μεηθα θαη Nexan θαηά δχν ιηγφηεξεο απφ ηελ πξνεγνχκελν έηνο . 

ηνλ έιεγρν πνπ θάλακε ζε επίπεδν εηαηξηψλ βξήθακε φηη κφλν ε Ο.Λ.Θ.  έρεη κε 

θαλνληθέο ηηκέο κε  ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα a=5% θαη P-value = 0,020.   

Δάλ εμεηάζνπκε ην δείγκα καο γηα ην κέζν φξν ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ 

ηφηε βξίζθνπκε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνδφζεσλ ησλ κεηνρψλ θαη ηνπ γεληθνχ 

δείθηε κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 5% θαη ζπγθεθξηκέλα ην P-value = 0,043 .  

 

III. To 2012 νη εηαηξίεο πνπ έθαλαλ απνθνπή κεξίζκαηνο είλαη νη O.Λ.Θ , Ο.Λ.Π , Metka , 

θαη Γεληθή Δκπνξίνπ.  

ην t- test πνπ θάλακε φκσο δελ κπνξέζακε λα δηαπηζηψζνπκε θάπνηα ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ θαζψο  ην  P-value =  0,163  

είλαη ηδηαίηεξα πςειφ.  
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Δπίζεο θαη ζε επίπεδν εηαηξηψλ δελ δηαπηζηψζεθε θακία αμηφινγε P-value κε 

απνηέιεζκα ηελ κε χπαξμε θαη ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο . 

 

IV. Σν 2013 έδσζαλ πνιχ ιίγεο εηαηξίεο κέξηζκα θαη ζπγθεθξηκέλα κφλν νη Ο.Λ.Θ, 

Ο.Λ.Π θαη Metka .  

Δθφζνλ κεηξήζακε ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξέζακε λα βξνχκε θάπνηα 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ κε θαλνληθψλ ηηκψλ  γηαηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εηαηξηψλ  P-Value = 0,454 θαη είλαη ηδηαηηέξα πςειφ.  

Δπίζεο ζηα ηεζη πνπ θάλακε ζε θάζε εηαηξία μερσξηζηά βξήθακε αληίζηνηρα 

πςειέο ηηκέο πνπ δελ καο επέηξεπαλ λα ζεσξήζνπκε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ζηηο κε 

θαλνληθέο απνδφζεηο. 

 

V. Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ην 2014 θάπνηεο εηαηξίεο αλέθπςαλ έηζη έδσζαλ 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο κέξηζκα δειαδή νη εμήο Ο.Λ.Θ, Ο.Λ.Π, Frigoglass, 

Βνγηαηδφγινπ, Γεληθή Δκπνξίνπ, Μέηθα , ΔΛΣΡΑΚ , Flexopack δειαδή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο πνπ εμεηάδνληαη .  

Κάλνληαο ην t- test γηα ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ δηαπηζηψλνπκε φηη ν κέζνο 

φξνο ησλ κε θαλνληθψλ απνδφζεσλ έρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε δείθηε 

εκπηζηνζχλεο 5%  εθφζνλ P-value = 0,048 .  

Δπίζεο βξίζθνπκε φηη νη  κε θαλνληθέο απνδφζεηο  γηα ηελ εηαηξία ΔΛΣΡΑΚ 

έρνπλ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κε P-value = 0,0 . 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

Παξφιν πνπ επηιέμακε δείγκαηα απφ κηα δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδν γηα ην ειιεληθφ 

ρξεκαηηζηήξην  θαη δελ ππήξραλ αξθεηέο εηαηξίεο πνπ έδηλαλ κεξίζκαηα κπνξνχκε λα 

ππνζηεξίμνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ θάλακε ζπκθσλνχλ κε πξνεγνχκελεο 

κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην ζέκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζεσξία ησλ 

Modigliani -Miller γηα κε επίδξαζε  ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο θαη ζπλεπψο ζηελ αμία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, δελ ζηεξίδεηαη απφ ηα εκπεηξηθά καο δεδνκέλα. Ζ δηαλνκή κεξίζκαηνο δελ 

βξίζθεη εθαξκνγή ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην θαζψο  δηαπηζηψζακε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηηο πεληαεηίαο πνπ εμεηάζακε κνλάρα ηξεηο εθ ησλ δεθαηεζζάξσλ 

εηαηξηψλ κνηξάδνπλ ζπζηεκαηηθά κεξίζκαηα θαη απηέο είλαη ν Ο.Λ.Θ ν νπνίνο έρεη θάλεη 

απνθνπή κεξίζκαηνο επί πέληε ζπλαπηά έηε, ε Metka ε νπνία επίζεο έρεη κνηξάζεη πέληε έηε 

κέξηζκα θαη ν Ο.Λ.Π. κε απνθνπή κεξηζκάησλ ζε ηέζζεξηο εθ ησλ πέληε εμεηαδφκελσλ 

πεξηφδσλ. Οη ππφινηπεο εηαηξίεο ηνπ ππεξθιάδνπ κνίξαζαλ κέξηζκα ειάρηζηεο ή κηα θαη 

κνλαδηθή θνξά θαηά ην εμεηαδφκελν δηάζηεκα. 

 

ηνλ ππεξθιαδφ πνπ εμεηάζακε κπνξνχκε λα έρνπκε έλαλ επηπιένλ δηαρσξηζκφ φζνλ 

αθνξά ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο δηαρσξηζκφο έρεη σο εμήο : 

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΔΤΡΟΤΜΒΟΤΛΟΗ KLEEMAN ΔΛΣΡΑΚ 

ΓΔΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΟΤ FLEXOPACK ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ 

Ο.Λ.Π. ΛΤΚΟ NEXAN 

Ο.Λ.Θ ΜΔΣΚΑ FRIGOGLASS 

ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ  DIONIC 
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Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε θαηεγνξία ,παξαηεξνχκε πσο νη δπν εθ ησλ πέληε εηαηξεηψλ 

Ο.Λ.Θ. θαη Ο.Λ.Π. είλαη νη εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηελ ζπρλφηεξε απνθνπή λνκίζκαηνο ,πέληε 

ζπλαπηά έηε γηα ηνλ Ο.Λ.Θ. θαη ηέζζεξα εθ ησλ πέληε ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ γηα ηνλ 

Ο.Λ.Π. .Ζ κεξηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ δπν απηψλ εηαηξηψλ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγσ ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κηαο θαη είλαη έληνλν ην θξαηηθφ ζηνηρεηφ αιιά θαη ζην είδνο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ κηαο θαη αλαθεξφκαζηε ζηα δπν κεγαιχηεξα ιηκάληα ηεο ρψξαο 

,εθφζνλ ηφζν ε λαπηηιία φζν θαη ν ηνπξηζκφο απνηεινχλ κεγάιν θνκκάηη ηνπ εγρψξηνπ 

αθαζάξηζηνπ πξντφληνο. Οη ππφινηπεο ηξεηο επηρεηξήζεηο Δπξσζχκβνπινη ,Βνγηαηδφγινπ 

,Γεληθή Δκπνξίνπ θάλνπλ απνθνπή κεξίζκαηνο ζε ζρεηηθή ζπκθσλία κε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ 

άιισλ δπν θαηεγνξηψλ ,κία ή θαη δχν θνξέο ζε αλαινγία πέληε εηψλ. 

 

 ηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ  ε Μetka κνηξάδεη κέξηζκα θαη γηα ηα 

πέληε έηε πνπ κειεηάκε ζπλερφκελα. Ζ πνιηηηθή απηή ηεο Μetka νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο 

ζπκβάζεηο πνπ έρεη θαηαθέξεη λα ππνγξάςεη ηφζν ζε εγρψξην επίπεδν κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο 

κε ηελ Σξελνζε φζν θαη ζε αιινδαπφ αθνχ δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα ζε ρψξεο φπσο  ε 

πξία ,ην Ηξάθ θαη ε Αιγεξία . Δπίζεο ε απνξξφθεζε ηεο Rodax ην 2012 κεζνχζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο έδσζε επηπιένλ ψζεζε ζηελ επηρείξεζε . Οη Kleeman, Flexopack θαη 

Λχθνο δελ αθνινπζήζαλε αληίζηνηρε πνξεία κε ηελ Μetka αθνχ κνηξάδνπλ ειάρηζηεο θνξέο 

κέξηζκα. 

 

ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ηφζν ζηνλ βηνκεραληθφ 

φζν θαη ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ ηαπηφρξνλα ε απνθνπή κεξίζκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κία θνξά γηα θάζε κία απφ ηηο Διηξαθ , Πεηξφπνπιν, Dionic ,  Nexan θαη  Frigoglass. Ζ 

ζηάζε ηνπο απηή ππνδειψλεη πσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο δπζρέξελε θαηά πνιχ 

ηελ απνθνπή κεξίζκαηνο γηα απηέο.  

 

Ζ κειέηε καο έδεημε φηη νη επελδπηέο έρνπλ ζεηηθέο πξνζδνθίεο απφ ηελ αλαθνίλσζε 

ηνπ κεξίζκαηνο αιιά ε ηηκή ηεο κεηνρήο δείρλεη λα κεηψλεηαη  κεηά ηελ αλαθνίλσζε γηα ηελ 

δηαλνκή απηνχ. Δπίζεο δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία „κεηάδνζεο 

κελχκαηνο‟ (signaling theory). Οη Έιιελεο επελδπηέο θαίλεηαη λα πηζηεχνπλ πσο κία 

πιεξσκή κεξηζκάησλ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο ¨κεραληζκφο απνζηνιήο 

πιεξνθνξηψλ¨(signaling device) ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο θαη ηα θέξδε κηαο 
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εηαηξείαο. Όκσο ε κειινληηθή αλάπηπμε κηαο εηαηξείαο ηφηε, ζηεξίδεηαη πάληνηε ζηελ 

έλδεημε ησλ εθάζηνηε απμήζεσλ ε κεηψζεσλ ηνπ επηπέδνπ ησλ κεξηζκάησλ γηα απηφ θαη 

ζπρλά νη επελδπηέο νδεγνχληαη ζε ιαλζαζκέλεο εξκελείεο. 

 

Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην Διιεληθφ 

επελδπηηθφ θνηλφ αληηκεησπίδεη ηα κεξίζκαηα φπσο θαίλεηαη απφ ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ 

αλαπηχζζεη απέλαληη ηνπο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη επελδπηέο εθδειψλνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηα κεξίζκαηα. Απφ φηη θαίλεηαη επίζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ απφ απηνχο 

δείρλεη ζαθή πξνηίκεζε γηα ηα κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη κε ηε κνξθή κεηξεηψλ. Μηθξφ ζα 

είλαη ην πνζνζηφ πηζαλφλ ίζσο πινπζηφηεξνη θαη πην κνληέξλα επελδπηηθά κπαιά λα δείρλνπλ 

κία κηθξή πξνηίκεζε γηα ηα κεξίζκαηα κε ηε κνξθή κεηνρψλ, πξνθαλψο απφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ αχμεζε θαη επέθηαζε ηνπ επελδπηηθνχ ηνπο ραξηνθπιαθίνπ θαη φρη κφλν γηα ηελ 

ηξέρνπζα πνζφηεηα κεηξεηψλ πνπ θαηέρνπλ. 

 

Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπλάγεη θαλείο απφ ηα ζηνηρεία ηεο 

έξεπλαο είλαη φηη Έιιελεο ηδηψηεο επελδπηέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξνηηκνχλ λα 

θαηαλαιψλνπλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κεξηζκάησλ πνπ εηζπξάηηνπλ. Με άιια ιφγηα 

επελδχνπλ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ρξήκαηα ηα νπνία πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

άκεζα. Λφγσ ησλ εηδηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιάδα (πςειέο 

ηηκέο βαζηθψλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, απνγνήηεπζε φπσο ρακεινχο κηζζνχο θαη ηηο 

ζπληάμεηο )νη Έιιελεο κηθξνεπελδπηέο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ αχμεζε ησλ κεηξεηψλ 

ηνπο θαη φρη ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο. 

 

Απφ ηελ αλάιπζε , παξαηήξεζε ηνπ ηξφπνπ απνθνπήο  κεξηζκάησλ πνπ έρνπλ θάλεη 

νη επηρεηξήζεηο ηνπ ππεξθιάδνπ απηνχ αιιά θαη απφ ηελ ζηάζε ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ κηαο 

θαη επηβεβαηψλεηαη ε ζεσξία „κεηάδνζεο κελχκαηνο‟ πξνηείλνπκε ηελ ζπρλφηεξε απνθνπή 

κεξίζκαηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθφζνλ απηφ δίλεη ψζεζε ζηνπο επελδπηέο λα ηηο 

αθνινπζήζνπλ άιια θαη κειεηψληαο ην παξάδεηγκα ηεο Metka νη ζπκθσλίεο θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ απνηεινχλ έλαλ αθφκε θηλεηήξην κνριφ. 

 

πκπιεξσκαηηθά λα μαλαδηαηππψζσ φηη  θάπνηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ λα έρνπλ 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα θαη επεηδή δηαλχνπκε κηα πεξίνδν φπνπ ην κέξηζκα θνξνινγείηε ( 

κηα ζπλζήθε πνπ δελ ίζρπε ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ) θαη ηέινο επεηδή νη 
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εηαηξίεο δελ πξνρσξνχλ  ζηελ απνθνπή κεξίζκαηνο  πξέπεη λα γίλεη πεξαηηέξσ έξεπλα ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ - ΠΗΝΑΚΔ  

Α. Πηλάθεο θαλνληθώλ απνδόζεωλ 

 

2010  

Two-Sample T-Test and CI: MEAN TIM; MEAN GEN 

Two-sample T for ΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ vs MEAN 

 

             N     Mean   StDev  SE Mean 

ΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ  41  -0,0044  0,0124   0,0019 

MEAN        41  -0,0000  0,0121   0,0019 

 

Difference = μ (ΜΟ ΓΕΝΙΚΟΥ) - μ (MEAN) 

Estimate for difference:  -0,00436 

95% CI for difference:  (-0,00974; 0,00101) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -1,62  P-Value = 0,100  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,012 

 

2011 

Two-Sample T-Test and CI: MEAN TIM; MEAN GEN  

Two-sample T for MEAN TIMON vs MEAN GEN 

 

             N     Mean   StDev  SE Mean 

MEAN TIMON  41  -0,0020  0,0113   0,0018 

MEAN GEN    41   -0,114   0,349    0,055 

 

Difference = μ (MEAN TIMON) - μ (MEAN GEN) 

Estimate for difference:  0,1123 

95% CI for difference:  (0,0037; 0,2209) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 2,06  P-Value = 0,043  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,2471 

 

2012 

Two-Sample T-Test and CI: MEAN TIM; MEAN GEN  

Two-sample T for MEAN TIM vs MEAN GEN 

 

           N     Mean   StDev  SE Mean 

MEAN TIM  41  -0,0025  0,0151   0,0024 

MEAN GEN  41  -0,0070  0,0137   0,0021 
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Difference = μ (MEAN TIM) - μ (MEAN GEN) 

Estimate for difference:  0,00449 

95% CI for difference:  (-0,00185; 0,01083) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1,41  P-Value = 0,163  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0144 

 

2013 

Two-Sample T-Test and CI: MEAN TIM; MEAN GEN  

Two-sample T for MEAN TIM vs MEAN MET 

 

           N     Mean   StDev  SE Mean 

MEAN TIM  41   0,0004  0,0190   0,0030 

MEAN MET  41  -0,0022  0,0120   0,0019 

 

Difference = μ (MEAN TIM) - μ (MEAN MET) 

Estimate for difference:  0,00264 

95% CI for difference:  (-0,00434; 0,00963) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,75  P-Value = 0,454  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0159  

 

2014 

Two-Sample T-Test and CI: MEAN TIM; MEAN GEN  

Two-sample T for MEAN P vs MEAN GEN 

 

           N    Mean   StDev  SE Mean 

MEAN P    51  0,0082  0,0238   0,0033 

MEAN GEN  51  0,0007  0,0123   0,0017 

 

Difference = μ (MEAN P) - μ (MEAN GEN) 

Estimate for difference:  0,00751 

95% CI for difference:  (0,00006; 0,01497) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 2,00  P-Value = 0,048  DF = 100 

Both use Pooled StDev = 0,019 
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Β. Πηλάθεο κε θαλνληθώλ απνδόζεωλ 

 

Ο.Λ.Θ. 2010 

Two-sample T for metavoli timon vs metavoli genikou 

 

                   N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli timon    41   0,0001  0,0324   0,0051 

metavoli genikou  41  -0,0066  0,0322   0,0050 

 

Difference = μ (metavoli timon) - μ (metavoli genikou) 

Estimate for difference:  0,00676 

95% CI for difference:  (-0,00744; 0,02096) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,95  P-Value = 0,346  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0323 

 

Μεηθα 2010  

Two-sample T for metavoliGenik vs metavoli 

 

                N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoliGenik  31  -0,0098  0,0340   0,0061 

metavoli       31  -0,0057  0,0359   0,0065 

 

Difference = μ (metavoliGenik) - μ (metavoli) 

Estimate for difference:  -0,00417 

95% CI for difference:  (-0,02195; 0,01361) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,47  P-Value = 0,641  DF = 60 

Both use Pooled StDev = 0,0350 

 

Λύθνο 2010 

Two-sample T for Rithmos met vs metavolGenikou 

 

                 N     Mean   StDev  SE Mean 

Rithmos met     41   0,0006  0,0275   0,0043 

metavolGenikou  41  -0,0030  0,0265   0,0041 

 

Difference = μ (Rithmos met) - μ (metavolGenikou) 

Estimate for difference:  0,00357 

95% CI for difference:  (-0,00831; 0,01546) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,60  P-Value = 0,552  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0270 
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kleeman 2010 

Two-sample T for metavoli vs metav 

 

           N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli  41   0,0010  0,0359   0,0056 

metav     41  -0,0033  0,0314   0,0049 

 

Difference = μ (metavoli) - μ (metav) 

Estimate for difference:  0,00435 

95% CI for difference:  (-0,01047; 0,01918) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,58  P-Value = 0,560  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0337 

 

Λύθνο 2011 

Two-sample T for metav vs metav Gen 

 

            N     Mean   StDev  SE Mean 

metav      41  -0,0038  0,0178   0,0028 

metav Gen  41  -0,0052  0,0156   0,0024 

 

Difference = μ (metav) - μ (metav Gen) 

Estimate for difference:  0,00140 

95% CI for difference:  (-0,00598; 0,00877) 

 

Ο.Λ.Θ 2011 

Two-sample T for μεταβολη τμων vs μεταβολη γενικου 

 

                   N     Mean   StDev  SE Mean 

μεταβολη τμων     41  -0,0011  0,0200   0,0031 

μεταβολη γενικου  31     0,12    1,15     0,21 

 

Difference = μ (μεταβολη τμων) - μ (μεταβολη γενικου) 

Estimate for difference:  -0,121 

95% CI for difference:  (-0,478; 0,237) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,67  P-Value = 0,503  DF = 70 

Both use Pooled StDev = 0,7535 
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kleeman 2011 

Two-sample T for metavGenik vs rithmosMet 

 

             N     Mean   StDev  SE Mean 

metavGenik  41  -0,0086  0,0432   0,0068 

rithmosMet  41  -0,0029  0,0290   0,0045 

 

Difference = μ (metavGenik) - μ (rithmosMet) 

Estimate for difference:  -0,00564 

95% CI for difference:  (-0,02183; 0,01055) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,69  P-Value = 0,490  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0368 

 

Μεηθα 2011 

Two-sample T for metv vs metav 

 

        N     Mean   StDev  SE Mean 

metv   41  -0,0042  0,0164   0,0026 

metav  41  -0,0047  0,0158   0,0025 

 

Difference = μ (metv) - μ (metav) 

Estimate for difference:  0,00048 

95% CI for difference:  (-0,00660; 0,00756) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,13  P-Value = 0,893  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0161 

    

Ο.Λ.Π. 2011 

Two-sample T for metavoli timon 2011 vs metav2011 

 

                      N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli timon 2011  41  -0,0022  0,0202   0,0031 

metav2011            41  -0,0044  0,0185   0,0029 

 

Difference = μ (metavoli timon 2011) - μ (metav2011) 

Estimate for difference:  0,00222 

95% CI for difference:  (-0,00629; 0,01072) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,52  P-Value = 0,606  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0194 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

 

NEXAN 2011 

Two-sample T for DIAFORA MET vs m 

 

              N     Mean   StDev  SE Mean 

DIAFORA MET  41    0,004   0,118    0,018 

m            40  -0,0037  0,0181   0,0029 

 

Difference = μ (DIAFORA MET) - μ (m) 

Estimate for difference:  0,0073 

95% CI for difference:  (-0,0302; 0,0448) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,39  P-Value = 0,698  DF = 79 

Both use Pooled StDev = 0,0848 

 

Γεληθή Δκπνξίνπ 2012 

Two-sample T for metavoli vs metav 

 

           N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli  41  -0,0020  0,0401   0,0063 

metav     41  -0,0091  0,0251   0,0039 

 

Difference = μ (metavoli) - μ (metav) 

Estimate for difference:  0,00711 

95% CI for difference:  (-0,00760; 0,02183) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,96  P-Value = 0,339  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0335 

 

Μεηθα 2012 

Two-sample T for metavoli ggenikou vs metavoli ttimon 

 

                    N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli ggenikou  41  -0,0062  0,0205   0,0032 

metavoli ttimon    41  -0,0020  0,0352   0,0055 

 

Difference = μ (metavoli ggenikou) - μ (metavoli ttimon) 

Estimate for difference:  -0,00421 

95% CI for difference:  (-0,01687; 0,00844) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,66  P-Value = 0,509  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0288 
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Ο.Λ.Θ  2012 

Two-sample T for metav2012 timon vs metavoli Genik2012 

 

                     N     Mean   StDev  SE Mean 

metav2012 timon     41  -0,0028  0,0192   0,0030 

metavoli Genik2012  31  -0,0115  0,0287   0,0052 

 

Difference = μ (metav2012 timon) - μ (metavoli Genik2012) 

Estimate for difference:  0,00869 

95% CI for difference:  (-0,00259; 0,01996) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1,54  P-Value = 0,129  DF = 70 

Both use Pooled StDev = 0,0237 

 

Ο.Λ.Π 2012 

Two-sample T for metavoli timon2012 vs metavoli genikou2012 

 

                       N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli timon2012    41  -0,0033  0,0375   0,0059 

metavoli genikou2012  41  -0,0040  0,0354   0,0055 

 

Difference = μ (metavoli timon2012) - μ (metavoli genikou2012) 

Estimate for difference:  0,00074 

95% CI for difference:  (-0,01530; 0,01679) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,09  P-Value = 0,927  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0365 

 

Μεηθα 2013 

Two-sample T for metav3 vs metavoli3 

 

            N    Mean   StDev  SE Mean 

metav3     41  0,0040  0,0408   0,0064 

metavoli3  41  0,0031  0,0244   0,0038 

 

Difference = μ (metav3) - μ (metavoli3) 

Estimate for difference:  0,00090 

95% CI for difference:  (-0,01386; 0,01567) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,12  P-Value = 0,903  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0336 
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Ο.Λ.Θ 2013 

Two-sample T for metavoli timon 2013 vs metavoli genikou 

 

                      N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli timon 2013  41  -0,0004  0,0247   0,0039 

metavoli genikou     41  -0,0066  0,0322   0,0050 

 

 

Difference = μ (metavoli timon 2013) - μ (metavoli genikou) 

Estimate for difference:  0,00622 

95% CI for difference:  (-0,00640; 0,01884) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,98  P-Value = 0,330  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0287 

 

Ο.Λ.Π 2013 

Two-sample T for μεταβολ τιμων2013 vs μεταβολ γενικου 

 

                    N     Mean   StDev  SE Mean 

μεταβολ τιμων2013  41  -0,0023  0,0312   0,0049 

μεταβολ γενικου    41  -0,0026  0,0262   0,0041 

 

Difference = μ (μεταβολ τιμων2013) - μ (μεταβολ γενικου) 

Estimate for difference:  0,00024 

95% CI for difference:  (-0,01241; 0,01290) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,04  P-Value = 0,970  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0288 

 

Ο.Λ.Π. 2014 

Two-sample T for μεταβολη τιμων 2014 vs μεταβολη γενικου 2014 

 

                        N     Mean   StDev  SE Mean 

μεταβολη τιμων 2014    51   0,0018  0,0245   0,0034 

μεταβολη γενικου 2014  51  -0,0020  0,0191   0,0027 

 

Difference = μ (μεταβολη τιμων 2014) - μ (μεταβολη γενικου 2014) 

Estimate for difference:  0,00375 

95% CI for difference:  (-0,00488; 0,01238) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,86  P-Value = 0,390  DF = 100 

Both use Pooled StDev = 0,0220 
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ΒΟΓΗΑΣΕΟΓΛΟΤ 2014 

Two-sample T for rythMET vs metGenik 

 

           N     Mean   StDev  SE Mean 

rythMET   41  -0,0004  0,0469   0,0073 

metGenik  41  -0,0020  0,0156   0,0024 

 

Difference = μ (rythMET) - μ (metGenik) 

Estimate for difference:  0,00152 

95% CI for difference:  (-0,01384; 0,01688) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,20  P-Value = 0,844  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0349 

 

Γεληθή Δκπνξίνπ 2014 

Two-sample T for metavol vs metav Gen 

 

            N     Mean   StDev  SE Mean 

metavol    41  -0,0005  0,0362   0,0057 

metav Gen  41   0,0016  0,0199   0,0031 

 

Difference = μ (metavol) - μ (metav Gen) 

Estimate for difference:  -0,00213 

95% CI for difference:  (-0,01498; 0,01071) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -0,33  P-Value = 0,742  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0292 

 

Μεηθα 2014 

Two-sample T for metavoli timon vs metavoli genikou 

 

                   N     Mean   StDev  SE Mean 

metavoli timon    41   0,0029  0,0226   0,0035 

metavoli genikou  41  -0,0028  0,0172   0,0027 

 

Difference = μ (metavoli timon) - μ (metavoli genikou) 

Estimate for difference:  0,00571 

95% CI for difference:  (-0,00310; 0,01453) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 1,29  P-Value = 0,201  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0201 
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Ο.Λ.Θ 2014 

Two-sample T for metavoli timon2014 vs metavoli genikou2014 

 

                       N    Mean   StDev  SE Mean 

metavoli timon2014    41  0,0042  0,0139   0,0022 

metavoli genikou2014  41  0,0008  0,0195   0,0030 

 

Difference = μ (metavoli timon2014) - μ (metavoli genikou2014) 

Estimate for difference:  0,00340 

95% CI for difference:  (-0,00402; 0,01083) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 0,91  P-Value = 0,365  DF = 80 

Both use Pooled StDev = 0,0169 

 


