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Η εργασία αυτή έχει ως κεντρικό θέμα την ρευστότητα και αποδοτικότητα 
ως παράγοντες της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής . Παρουσιάζεται η 
διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των απόψεων των επιστημόνων και αναλυτών 
για το πιο είναι πιο σημαντικό μέτρο ως προς την μέτρηση της αξίας της 
μετοχής και γενικά της εταιρείας : ρευστότητα (ταμειακές ροές ) ή 
αποδοτικότητα (κέρδη). Η θεωρία του εταιρικού κύκλου ζωής παρουσιάζει 
ένα πρώτο βήμα για το παραπάνω ερώτημα.

Από τις μελέτες παρουσιάζεται και ο ρόλος των μερισμάτων ως προς την 
αξιολόγηση μιας εταιρείας και ως προς την τιμή της μετοχής. Συμπεραίνεται 
πως η αύξηση των μερισμάτων αποτελεί « καλό νέο» για τους επενδυτές και 
έχει θετική αντίδραση σε αυτήν η τιμή της μετοχής, ενώ οι παραλείψεις 
διανομής μερισμάτων έχουν αντίθετα αποτελέσματα. Οι αλλαγές στα 
μερίσματα μεταφέρουν πληροφορίες για τις ταμειακές ροές μιας εταιρείας.

Μέσα από την παρουσίαση κάποιων εμπειρικών μελετών προσπαθεί 
επίσης να φανεί και ο ρόλος των ταμειακών ροών ως προς την πρόβλεψη 
της εταιρικής αποτυχίας (πτώχευση).

Η αξιολόγηση μιας εταιρείας είναι η εργασία που αφορά την πρόβλεψη 
της παρούσας αξίας των αναμενόμενων πληρωμών στους μετόχους. 
Παρουσιάζεται το μοντέλο των ταμειακών ροών που παίζει ένα σημαντικό 
ρόλο στην παραπάνω αξιολόγηση.

Τέλος, γίνεται αναφορά στην χρησιμότητα και σκοπιμότητα των 
καταστάσεων των ταμειακών ροών , μέσα από τις οποίες παρουσιάζονται οι 
πηγές και χρήσεις κεφαλαίου βασιζόμενες σε ιστορικά γεγονότα.
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Εισαγωγή
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Ένα θεμελιώδες ζήτημα στη λογιστική είναι η επιλογή ανάμεσα στα κέρδη 
και τις ταμειακές ροές ως μέτρο για να παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με 
την οικονομική απόδοση και την αξιολόγηση της εταιρείας . Αν και αυτό το 
ζήτημα έχει ερευνηθεί εκτενώς, η διαμάχη σχετικά με τη σχετική 
ανωτερότητα των ροών μετρητών εναντίον των κερδών ως συνοπτικό 
δείκτη της αξίας της επιχείρησης και ως μέτρο της οικονομικής απόδοσης 
των εταιριών παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος εκκρεμής.

Μία από τις μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα αυτό εξετάζει τη 
σχετικότητα της αξίας των κερδών και των ταμειακών ροών στα διάφορα 
στάδια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας . Τα στάδια του κύκλου ζωής μιας 
εταιρείας επηρεάζουν την καταλληλότητα των κερδών και των ταμειακών 
ροών στην μέτρηση της αξίας και της απόδοσής της γενικά. Τα στοιχεία 
υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα κέρδη προβλέπονται να είναι 
περισσότερο κατάλληλα στο στάδιο της ωριμότητας. Οι ταμειακές ροές 
προβλέπονται να είναι περισσότερο σχετικές για την μέτρηση της αξίας στα 
στάδια που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη ή την αβεβαιότητα.

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση των εταιρειών και 
μετοχών (securities) έχουν επικεντρωθεί κατά ένα μεγάλο μέρος στο 
μοντέλο προεξόφλησης των μερισμάτων (Dividend Discount Model). 
Χρησιμοποιώντας τα κέρδη ως μια εναλλακτική προσέγγιση έχει επίσης τα 
μειονεκτήματά της. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός άρθρων στην λογιστική 
που αναφέρεται στην παραποίηση των κερδών από τους managers. Οι 
κανόνες της λογιστικής επίσης συνεχώς αλλάζουν , γεγονός το οποίο 
επηρεάζει το μέγεθος των κερδών.

Οι αλλαγές στα μερίσματα μεταφέρουν πληροφορίες για τις ταμειακές 
ροές μιας εταιρείας. Πολυάριθμες μελέτες που διεξάγονται σε διαφορετικές 
χώρες έχουν τεκμηριώσει τα στοιχεία ότι οι ανακοινώσεις των αλλαγών στα 
μερίσματα και τα κέρδη μεταβιβάζουν συγκεκριμένες πληροφορίες στην 
κεφαλαιακή αγορά .Η αντίδραση της τιμής της μετοχής στις αυξήσεις και 
μειώσεις των μερισμάτων προτείνει ότι οι επενδυτές ερμηνεύουν αυτές τις 

αλλαγές ως θετικές και αρνητικές ειδήσεις, αντίστοιχα, για την εταιρία. 

Εντούτοις, οι θετικές ή αρνητικές ειδήσεις εκτός από τις αλλαγές στη 
μελλοντική αποδοτικότητα, τι άλλο μπορούν να αφορούν ; Η μια δυνατότητα
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είναι ότι οι αλλαγές των μερισμάτων μεταβιβάζουν τις πληροφορίες για τα 
μελλοντικά προεξοφλητικά επιτόκια .

Οι Healey και Palepu (1988) ερευνούν την επίδραση των ενάρξεων και 
των παραλείψεων διανομής μερισμάτων στις τιμές των μετοχών μαζί με τις 
αλλαγές στα κέρδη. Βρίσκουν ότι οι ενάρξεις συνδέονται με τις θετικές 
αντιδράσεις και οι παραλείψεις με αρνητικές αντιδράσεις στις τιμές των 
μετοχών. Επίσης τεκμηριώνουν ότι οι αντιδράσεις της τιμής των μετοχών 
στις ανακοινώσεις μερισμάτων σχετίζονται θετικά με τις επόμενες αλλαγές 
στα κέρδη.Οι Ofer και Siegel (1987) αναφέρουν ότι οι αναλυτές αξιογράφων 
αναθεωρούν τις προβλέψεις των κερδών σε απάντηση στις απροσδόκητες 
αλλαγές των μερισμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η απροσδόκητη αλλαγή των 
μερισμάτων, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναθεώρηση των προβλέψεων.

Η πολιτική των μερισμάτων βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής 
χρηματοδότησης. Η θεμελιώδης αξία-σχέση της εταιρικής χρηματοδότησης 
εκφράζεται σε όρους μερισμάτων: η αξία μιας εταιρίας είναι ίση με την 
παρούσα αξία όλων των μελλοντικών μερισμάτων.

Οι ανακοινώσεις μερισμάτων είναι η εστίαση της εκτενούς έρευνας στις 
αμερικάνικες αγορές. Οι υποθέσεις που βασίζονται στην ασυμμετρία των 
πληροφοριών και στην επανεπένδυση των ελεύθερων ταμειακών ροών 
παρέχουν την κοινή ερμηνεία των αντιδράσεων στις τιμές των μετοχών κατά 
τις ανακοινώσεις μερισμάτων.

Η μια δημοφιλής υπόθεση, η υπόθεση πληροφοριών των ταμειακών 
ροών, προτείνει ότι η διοίκηση χρησιμοποιεί τα μερίσματα για να 
μεταβιβάσει τις εσωτερικές πληροφορίες για τις ταμειακές ροές της εταιρίας 
που δεν είναι διαθέσιμες σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Η 
εναλλακτική υπόθεση, η υπόθεση των ελεύθερων ταμειακών ροών, υπονοεί 
ότι τα μερίσματα πληρώνονται στους μετόχους προκειμένου να αποτραπούν 
οι διευθυντές από την οικοδόμηση των μη απαραίτητων αυτοκρατοριών του 
στενού ενδιαφέροντος τους.

Οι περισσότερες από τις εμπειρικές μελέτες που σκοπεύουν να 
διακρίνουν μεταξύ αυτών των ανταγωνιστικών υποθέσεων στρέφονται στην 
εξέταση των αποδόσεων γύρω από τις ανακοινώσεις μερισμάτων. Σαφώς, 
καθεμία υπόθεση είναι συνεπής με τη θετική αντίδραση της τιμής των 

μετοχών σε μια ανακοίνωση μιας αύξησης των μερισμάτων και με την 
αρνητική αντίδραση σε μια αποκοπή των μερισμάτων.
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Τέλος, όταν οι επενδυτές σταθεροποιούνται στα τρέχοντα κέρδη , 
πραγματοποιούν ένα γνωστικό σφάλμα και αποτυγχάνουν να εκτιμήσουν 
πλήρως τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ταμειακές ροές .

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: το πρώτο κεφάλαιο έχει ως 
θέμα τον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης και των επιμέρους 
μετοχών. Αναφέρεται στον ρόλο της λογιστικής στην αξιολόγηση .Ο αρχικός 
στόχος μιας εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας της για όλους τους 
ενδιαφερομένους και βασικά τους μετόχους. Παρουσιάζεται επίσης η 
μέθοδος προεξόφλησης των ταμειακών ροών , η οποία θωρείται σήμερα η 
μόνη εννοιολογικά σωστή μέθοδος αξιολόγησης. Οι αναλυτές 
διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο ως μεσάζοντες πληροφοριών στην 
εκπαίδευση των επενδυτών για την απόδοση των εταιρειών που επιλέγουν 
να επενδύσουν. Εντούτοις υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την 
αποδοτικότητα των προβλέψεών τους.

Το πρώτο κεφάλαιο συνοδεύεται και από το παράρτημα I , το οποίο 
αναφέρεται στην αποτίμηση των μετοχών. Παρουσιάζονται επίσης οι 
τέσσερις πιο επικρατέστερες στρατηγικές μέθοδοι για την επιλογή μετοχών 
από την πλευρά των επενδυτών. Στην θεωρία της χρηματοδότησης η 
αστάθεια του μεριδίου αγοράς επηρεάζει την τιμή της μετοχής.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην σχέση μεταξύ των κερδών και των 
ταμειακών ροών στην αποτίμηση της αξίας μιας εταιρείας και στην 
μερισματική πολιτική. Αναλύεται η σχέση των ταμειακών ροών με τα κέρδη , 
τη μερισματική πολιτική και παρουσιάζονται οι διαφορετικές αντιλήψεις για 
το ρόλο των ταμειακών ροών και των κερδών ως προς την αποδοτικότητα 
και την ρευστότητα αλλά και ως προς την βαρύτητα του καθενός στην 
εκτίμηση του ποσοστού κέρδους στις μετοχές . Τέλος, γίνεται μια αναφορά 
στα λάθη από την πλευρά των επενδυτών , οι οποίοι εμμένουν στα τρέχοντα 
κέρδη και αποτυγχάνουν να αξιολογήσουν πλήρως τις πληροφορίες στα 
ταμειακά συστατικά τους. Επίσης συμπεραίνεται ότι η «κακή» τοποθέτηση 
του επενδυμένου κεφαλαίου οδηγεί τουλάχιστον στην προσωρινή λάθος 
τιμολόγηση των μετοχών των εταιρειών που ασκούν την καιροσκοπική 
διαχείριση των κερδών.

Το δεύτερο κεφάλαιο συνοδεύεται και από το παράρτημα II το οποίο 
παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή της έννοιας των ταμειακών ροών καθώς 

επίσης την σκοπιμότητα και χρησιμότητα των καταστάσεων ταμειακών
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ροών. Παρά την σττουδαιότητα των καταστάσεων αυτών ως προς την 
εμφάνιση των πηγών και χρήσεων κεφαλαίου, παρουσιάζουν σαφώς και 
κάποια μειονεκτήματα .Γίνεται επίσης αναφορά στο μοντέλο των ταμειακών 
ροών.

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη θεωρία του εταιρικού κύκλου ζωής 
μέσα από μια εμπειρική μελέτη . Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο ρόλος των 
ταμειακών ροών και των κερδών είναι σημαντικός σε διάφορα στάδια του 
παραπάνω κύκλου. Τα κέρδη θεωρούνται περισσότερο σημαντικά στο 
στάδιο της ωριμότητας ενώ οι ταμειακές ροές στο στάδιο της ανάπτυξης και 
όταν επικρατούν συνθήκες αβεβαιότητας.

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη σχέση των μερισμάτων με την 
ποιότητα των κερδών , με το επίπεδο ανάπτυξης της εταιρείας, με τις 
ταμειακές ροές καθώς και με τις ετήσιες ζημίες και τα κέρδη. Γίνεται επίσης 
αναφορά στην σχέση μεταξύ της τιμής της μετοχής και του μερίσματος. Από 
τη μελέτη συμπεραίνεται ότι οι διανομές μερισμάτων συνδέονται με θετικές 
αντιδράσεις στην τιμή της μετοχής ενώ οι παραλείψεις με αρνητικές .

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποιες εμπειρικές μελέτες. Η 
πρώτη από αυτές αφορά την ανάλυση των κερδών και των ταμειακών ροών 
ως προς την εξέταση του καταλληλότερου μέτρου για την πρόβλεψη της 
απόδοσης στην μετοχή μιας εταιρείας . Η δεύτερη αφορά την ανάλυση της 
σχέσης μεταξύ των ταμειακών ροών και των αλλαγών στα μερίσματα. Η 
τρίτη τέλος, αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των κερδών, των μερισμάτων και 
των ταμειακών ροών.

Οι ταμειακές ροές παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην διάκριση ανάμεσα 
στις χρεοκοπημένες και μη εταιρείες .Το θέμα αυτό παρουσιάζεται στο έκτο 
κεφάλαιο όπου γίνεται μια επισκόπηση των μελετών ως προς την αποτυχία 
των ταμειακών ροών να προβλέψουν την πτώχευση μιας εταιρείας. 
Παρουσιάζονται επίσης οι αιτίες αποτυχίας των επιχειρήσεων.

Τέλος ,στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την εξέταση αυτής της εργασίας.
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II
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.1 Ιστορική αναδρομή

Η ανάπτυξη της εταιρικής μέτρησης της απόδοσης κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου αιώνα έχει τη γένεσή της στην εργασία των στατιστικών, των 
οικονομολόγων και των managers που επιδίωξαν να καταλάβουν τις 
λειτουργίες της αμερικανικής εταιρίας και μέσω αυτής της κατανόησης να 
βελτιώσουν τη λειτουργία της. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες από 
ακαδημαϊκούς να συγκρίνουν την οικονομική απόδοση στις εταιρίες 
χρησιμοποιώντας εμπειρικά στοιχεία. Αν και αρκετές από τις βασικές 
έννοιες που οδηγούν τα σημερινά μέτρα της εταιρικής απόδοσης είχαν την 
προέλευσή τους στη δεκαετία του '20, το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης 
για την αξιολόγηση της εταιρικής απόδοσης , το οποίο ακόμη και σήμερα 
διχάζει, έχει να κάνει με την ικανότητα (ή την έλλειψη ικανότητας ) να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλοι αριθμοί λογιστικής που θα γίνουν εισαγωγή 
στα σωστά οικονομικά μοντέλα.
1.2 Ο ρόλος της λογιστικής στην αξιολόγηση

Η αξιολόγηση έχει επεκτάσεις στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι 
περιλαμβάνει μια εκτίμηση της παρούσας αξίας των αναμενόμενων 
πληρωμών στους μετόχους. Με άλλα λόγια, περιλαμβάνει την έρευνα προς 
το αβέβαιο μέλλον, και την δημιουργία μιας πρόβλεψης . Επειδή το μέλλον 
είναι αβέβαιο, οι εκτιμήσεις της αξίας μπορεί να είναι υποκειμενικές και 
ανακριβείς. Τα καλύτερα μοντέλα και οι τεχνικές εκτίμησης μπορούν να 
μειώσουν το βαθμό ανακρίβειας, αλλά καμία τεχνική αξιολόγησης δεν 

μπορεί να αναμένεται να παραδώσει ένα ενιαίο σωστό μέτρο αξίας. Τελικά, 
η αξιολόγηση είναι τέχνη καθώς και επιστήμη.
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Η εργασία αξιολόγησης είναι εγγενώς διεπιστημονική. Η λογιστική αρχή 
No. 1 παρατηρεί ότι "η χρηματοοικονομική λογιστική δεν σχεδιάζεται για να 
μετρήσει άμεσα την αξία μιας επιχείρησης, αλλά οι πληροφορίες που 
παρέχει μπορούν να είναι χρήσιμες σε εκείνους που επιθυμούν να 
υπολογίσουν αυτήν την αξία \ Με άλλα λόγια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
τους λογιστικούς αριθμούς , από κοινού με άλλες πληροφορίες, για να 
κάνουμε την αξιολόγηση. Αυτό παρατηρείται στην πράξη . Η πρακτική της 
αξιολόγησης περιλαμβάνει τις ικανότητες που εκτείνονται πέρα από τη 
λογιστική, τη χρηματοδότηση, τα οικονομικά, το μάρκετινγκ, και την εταιρική 
στρατηγική. Οι λογιστές δεν πρέπει να αναμείνουν ότι αυτά που 
λαμβάνονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις θα μετρήσουν την 
αξία μιας εταιρείας άμεσα .

Τα λογιστικά συστήματα είναι κρίσιμα για την αξιολόγηση. Ακόμα κι αν η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει περισσότερο από τα λογιστικά στοιχεία , τα 
λογιστικά συστήματα διαδραματίζουν τουλάχιστον τρεις σημαντικούς 
ρόλους στη διαδικασία αξιολόγησης. Πρώτα, παρέχουν μια «γλώσσα» για 
την πρόβλεψη. Κυρίως χάρις στη "αναγνώριση των εσόδων " και στον 
"συνδυασμό των αρχών " , το κέρδος (GAAP) είναι ένα αμυντικό και 
αντικειμενικό μέτρο της εταιρικής απόδοσης. Επομένως, οι οικονομικοί 
αναλυτές εκφράζουν τις προβλέψεις τους από την άποψη των 
αναμενόμενων κερδών, όχι των ταμειακών ροών ή μερισμάτων . Ακόμα και 
τα μοντέλα των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) είναι βασισμένα 
στις προβλέψεις των λογιστικών εννοιών , όπως τα μελλοντικά κέρδη . 
Δεύτερον, τα λογιστικά συστήματα δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για την 
πρόβλεψη των μελλοντικών πληρωμών στους μετόχους. Αυτό το σημείο 
πρέπει να είναι αυτονόητο. Στην πραγματικότητα, έχει υποστηριχτεί ότι η 
παροχή των χρήσιμων πληροφοριών αυτής της φύσης είναι ο αρχικός 
στόχος της χρηματοοικονομικής λογιστικής .Τρίτον, τα λογιστικά συστήματα 
λειτουργούν σαν ένας εκ των υστέρων μηχανισμός, επειδή οι προβλέψεις 
των κερδών συγκρίνονται με τα πραγματικά κέρδη. Η ύπαρξη αυτής εκ των 
υστέρων της διαδικασίας βοηθά να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα των εκ 

των προτέρων προβλέψεων. Για τουλάχιστον αυτούς τους τρεις λόγους, οι 
συγκεκριμένοι κανόνες και οι κανονισμοί της λογιστικής μπορούν να έχουν 
επιπτώσεις στην εργασία της αξιολόγησης.

1 FASB (1978), Statement of Financial Accounting Concept No. 1, page viii.
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Τα μοντέλα αξιολόγησης είναι “pro forma λογιστικά συστήματα”. Αυτά τα 
μοντέλα είναι μέσα για την αξιολόγηση των μελλοντικών γεγονότων , 
χαρακτηριστικά από την άποψη των λογιστικών εννοιών . Ένα μοντέλο 
αξιολόγησης είναι χρήσιμο επειδή προσδιορίζει αυτό που πρέπει να 
προβλεφθεί, κατευθύνει στις πληροφορίες που απαιτούνται για να κάνουν 
την πρόβλεψη, και εμφανίζει τον τρόπο για την μετατροπή των 
αναμενόμενων πληρωμών σε μια εκτίμηση αξίας. Εντούτοις, η ουσιαστική 
στοιχειώδης εργασία στην αξιολόγηση δεν είναι ο αλγεβρικός χειρισμός των 
εξισώσεων αξιολόγησης αλλά η πρόβλεψη. Είναι η πρόβλεψη που «δίνει 
ζωή» σε ένα μοντέλο αξιολόγησης.

Η τελική έννοια είναι ότι η θεμελιώδης ανάλυση διευκολύνει την 
πρόβλεψη. Η θεμελιώδης ανάλυση μπορεί να εμφανιστεί ως τέχνη της 
χρησιμοποίησης των υπαρχουσών πληροφοριών, όπως οι ιστορικές 
λογιστικές καταστάσεις , για να κάνει τις καλύτερες προβλέψεις. Οι αναλυτές 
αξιολογούν την ποιότητα των κερδών , παραδείγματος χάριν, με την ελπίδα 
της επίτευξης καλύτερων προβλέψεων για τα μελλοντικά κέρδη . Μελετούν 
επίσης τα υπόλοιπα στοιχεία μιας εταιρείας, τα οποία κοινοποιούνται για να 
λάβουν πληροφορίες για την εκτίμηση πραγματοποίησης διαφόρων 
γεγονότων ,τη μη εμφανή περιουσιακά στοιχεία ,την πορεία της εταιρείας 
κ.α. . Παρακινούνται σε αυτήν την αναζήτηση από το ενδιαφέρον τους για 
την κατανόηση των ενδεχόμενων ροών μετρητών μιας εταιρίας. Η 
θεμελιώδης ανάλυση οδηγείται από την ανάγκη των χρηστών να 
προβλέψουν το μέλλον.

Αλλά η θεμελιώδης ανάλυση δεν είναι περιορισμένη στη μελέτη των 
ιστορικών λογιστικών καταστάσεων. Περιλαμβάνει τη χρήση των πρόσθετων 
πληροφοριών έξω από την εταιρία συμπεριλαμβανομένων, παραδείγματος 
χάριν, των σε βιομηχανικό επίπεδο συγκριτικών μετρήσεων επιδόσεων 
απόδοσης, των μακροοικονομικών μεταβλητών όπως τα αναμενόμενα 
ποσοστά πληθωρισμού και των επιτοκίων , καθώς επίσης και των 
πληροφοριών για τις ανταγωνιστικές τάσεις στις στην είσοδο και την έξοδο 
των εταιρειών από το αγοραστικό χώρο. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στην σχεδίαση των πωλήσεων μιας εταιρίας και των 

αναμενόμενων περιθωρίων κέρδους. Οι θεμελιώδεις αναλυτές θα
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χρειαστούν ευρύτερες πληροφορίες πέρα από τις ιστορικές λογιστικές 
καταστάσεις .

Τελικά , η αξιολόγηση μιας εταιρείας είναι η εργασία που αφορά την 
πρόβλεψη της παρούσας αξίας των αναμενόμενων πληρωμών στους 
μετόχους. Στην δημιουργία αυτής της πρόβλεψης, προσδιορίζουμε ένα 
μοντέλο αξιολόγησης, και προβλέπουμε τις παραμέτρους του με την 
βοήθεια της θεμελιώδους ανάλυσης. Οι ιστορικές λογιστικές καταστάσεις ( 
GAAP) είναι σημαντικές για την αξιολόγηση, επειδή παρέχουν μια 
«γλώσσα» για την πρόβλεψη και έναν εκ των υστέρων μηχανισμό ελέγχου. 
Εντούτοις, τα συνοπτικά μέτρα από τις ιστορικές λογιστικές καταστάσεις , 
όπως τα κέρδη , δεν είναι επαρκή στατιστικά στοιχεία για τις αναμενόμενες 
πληρωμές στους μετόχους.
1.3 Γενικά περί αξιολόγησης

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο αρχικός στόχος μιας εταιρίας είναι να 
μεγιστοποιήσει την αξία που έχει για τους μετόχους. Ενώ μπορούν να 
υπάρξουν νόμιμες διαφορές της άποψης ως προς το εάν αυτό είναι το μόνο 
κίνητρο μιας εταιρείας ,θα πρέπει χωρίς αμφιβολία να είναι μια κυρίαρχη 
μεταβλητή στις διοικητικές αποφάσεις.

Στις προσπάθειες του management και της λήψης αποφάσεων να 
αυξηθεί η αξία των μετόχων όπως μετριέται από την αγοραία αξία μιας 
εταιρείας , επηρεάζουν συνεχώς , άμεσα ή έμμεσα, εκείνες οι μεταβλητές 
που έχουν επιπτώσεις στον πλούτο μετόχων.

Είναι έτσι ύψιστης σημασίας ότι εκείνες οι μεταβλητές που επηρεάζουν 
την αξία των μετόχων υποκινούνται στο θετικότερο τρόπο προκειμένου να 
αυξηθεί η αξία για τους μετόχους στο έπακρον.

Τα κέρδη , τα κέρδη ανά μετοχή και η αύξηση των κερδών αποτελούν 
παραπλανητικά μέτρα της εταιρικής απόδοσης ή του πλούτου των 
μετόχων. Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι τα κέρδη μπορούν 
να αλλάξουν με τη βοήθεια των λογιστικών εγγραφών που δεν έχουν τίποτα 
να κάνουν με τις ταμειακές ροές.

Η αξιολόγηση της εταιρείας προβλέπεται βάσει της δυνατότητας των 

συμμετεχόντων στην αγορά να προβλέπουν τις ταμειακές ροές . Η 
προγενέστερη εμπειρική έρευνα έχει τεκμηριώσει ότι οι αλλαγές των 
μερισμάτων συνδέονται με σημαντικές αντιδράσεις στις τιμές των μετοχών ,
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προτείνοντας ότι τα μερίσματα παρέχουν τις πληροφορίες για τη εταιρεία 
(π.χ., Aharony και Swary [ 1980 ] και Asquith και Mullins [ 1983 ]). Οι Brook , 
Charlton, και Hendershott [ 1998 ] βρίσκουν ότι οι εταιρίες που προσδοκούν 
τις μεγάλες, μόνιμες αυξήσεις ταμειακών ροών τείνουν να αυξήσουν τα 
μερίσματα πριν από αυτές τις αλλαγές . Ομοίως, οι Yoon και Starks [ 1995 
] διαπιστώνουν ότι οι εταιρίες που αυξάνουν (μειώνουν ) τα μερίσματά τους 
αυξάνουν επίσης (μειώνουν) τις μελλοντικές κεφαλαιακές δαπάνες, 
συνεπείς προς τις αλλαγές μερισμάτων που προβλέπουν τις μελλοντικές 
ταμειακές ροές.

Όσον αφορά την δυνατότητα των κερδών να προβλέπουν τις 
μελλοντικές ροές μετρητών οι Ball και Brown [ 1968 ] και ο Beaver [ 1968 ] 
βρίσκουν μια θετική σχέση μεταξύ των κερδών και αποδόσεων της ίδιας 
περιόδου , προτείνοντας ότι τα κέρδη συνδέονται με την αξία της εταιρείας . 
Ο Finger [1994 ] αναφέρει ότι τα κέρδη , που χρησιμοποιούνται μόνα ή με 
τις προγενέστερες λειτουργικές ταμειακές ροές, προβλέπουν τις μελλοντικές 
ροές μετρητών . Οι Dechow, Kothari, και Watts [ 1998 ] βρίσκουν ότι τα 
τρέχοντα κέρδη παρέχουν τις καλύτερες προβλέψεις των μελλοντικών ροών 
μετρητών από τις τρέχουσες ταμειακές ροές .
1.4 Μέθοδοι Αξιολόγησης των εταιρειών

Μέθοδοι προεξόφλησης ταμειακών ροών
Αυτές οι μέθοδοι επιδιώκουν να καθορίσουν την αξία της επιχείρησης με 

τον υπολογισμό των ροών μετρητών που θα τους παραγάγει στο μέλλον και 
έπειτα τις προεξοφλούνε με ένα επιτόκιο , το οποίο συνδυάζεται με τον 
κίνδυνο ροών.

Σήμερα η μέθοδος προεξόφλησης ταμειακών ροών χρησιμοποιείται 
γενικά επειδή είναι η μόνη εννοιολογικά σωστή μέθοδος αξιολόγησης Σε 
αυτές τις μεθόδους, η εταιρεία εμφανίζεται ως γεννήτρια ταμειακών ροών 
και η αξία της επιχείρησης λαμβάνεται από τον υπολογισμό της παρούσας 
αξίας αυτών των ροών χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο προεξοφλητικό 
επιτόκιο.

Οι μέθοδοι προεξόφλησης ταμειακών ροών είναι βασισμένες στη 
λεπτομερή, προσεκτική πρόβλεψη, για κάθε περίοδο, για κάθε ένα από τα 

οικονομικά αντικείμενα που σχετίζονται με την δημιουργία μετρητών που 
ανταποκρίνονται στις λειτουργίες της επιχείρησης όπως, παραδείγματος
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χάριν, τις ττωλήσεις , το προσωπικό, τις πρώτες ύλες , τις διοικητικές 
δαπάνες κ.λπ., καθώς και τις αποπληρωμές δανείων. Συνεπώς η 
εννοιολογική προσέγγιση είναι παρόμοια με αυτήν του ταμειακού 
προϋπολογισμού .

Στις βασισμένες στην μέθοδο της προεξόφλησης αξιολογήσεις ταμειακών 
ροών, ένα κατάλληλο επιτόκιο καθορίζεται για κάθε τύπο ροής μετρητών . Ο 
καθορισμός του επιτοκίου είναι μια από τις σημαντικότερες στοιχειώδεις 
εργασίες και λαμβάνει υπόψη του τον κίνδυνο και τις αστάθειες. Στην 
πρακτική, το ελάχιστο επιτόκιο τίθεται συχνά από τα ενδιαφερόμενο 
συμβαλλόμενα μέρη.

Η αξιολόγηση των εταιρειών είναι πάντα ένα σημαντικό ερευνητικό θέμα 
στη χρηματοδότηση και τη λογιστική. Είναι επίσης ένα από τα πιο θεμελιώδη 

προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τους υπεύθυνους και 
ενασχολούμενους με τη χρηματοδότηση . Κατά συνέπεια ένα μεγάλο μέρος 
εργασιών έχει γίνει πάνω στο θέμα αυτό.

Το δημοφιλέστερο μοντέλο αξιολόγησης είναι το μοντέλο 
προεξοφλημένων μερισμάτων (DDM), (βλέπε πχ. Brealey και Meyers 
(1996), Dixit και Pindyck (1994), Copeland et το Al (1990).) Αυτό το μοντέλο 
περιγράφει την αξία της εταιρείας από την άποψη των αναμενόμενων

Ρ = \ I'1 ^I·*! *
t I

μελλοντικών μερισμάτων, δηλ. ' +n (όπου το Ρ είναι η αξία της 
εταιρείας στο χρόνο t), (E(dt+i) είναι το αναμενόμενο μέρισμα που 
πληρώνεται στο χρόνο t+i ,έχοντας τα στοιχεία για το χρόνο t και το r είναι 
το προεξοφλημένο επιτόκιο . Το μοντέλο αυτό (DDM ) στοχεύει στην 
πραγματική διανομή στους μετόχους. Ο τύπος απαιτεί την πρόβλεψη των 
μερισμάτων στο άπειρο , αλλά ο Miller και ο Modigliani(1961) δηλώνουν ότι 
η τιμή είναι ανεξάρτητη από το χρονισμό των αναμενόμενων πληρωμών 
πριν ή μετά από οποιοδήποτε πεπερασμένο ορίζοντα. Επομένως τα 
προβλεπόμενα μερίσματα σε έναν πεπερασμένο ορίζοντα δεν παρέχουν 
πληροφορίες για την τιμή και δεν αφορούν απαραιτήτως την αξία. Αυτό το 
πρόβλημα απαιτεί την πρόβλεψη κάτι πιο θεμελιώδους, από τα μερίσματα.

Η ανάλυση των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) υποκαθιστά τις 
ελεύθερες ταμειακές ροές για τα μερίσματα ( Copeland et Al (1990). Οι 
ελεύθερες ταμειακές ροές είναι οι πραγματικές λειτουργικές ταμειακές ροές 
μιας εταιρείας . Είναι οι συνολικές μετά τη φορολόγηση ταμειακές ροές που
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παράγονται από την εταιρεία και είναι διαθέσιμες σε όλους τους 
προμηθευτές του κεφαλαίου της εταιρείας , πιστωτές και μέτοχους. Μπορεί 
να θεωρηθούν ως οι μετά τη φορολόγηση ταμειακές ροές που θα ήταν 
διαθέσιμες στους μετόχους της επιχείρησης εάν η επιχείρηση δεν είχε 
κανένα χρέος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές γενικά δεν επηρεάζονται από 
την οικονομική δομή μιας εταιρείας , ακόμα κι αν η οικονομική δομή μπορεί 
να έχει επιπτώσεις στο μέσο κόστος του κεφαλαίου και επομένως στην αξία 
της. Η μεθοδολογία DCF δίνει στην εταιρεία μία αξία όπως η παρούσα αξία 
των μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών.

Οι ρόλοι των μερισμάτων, και των κερδών στην αξιολόγηση της εταιρείας 
συζητούνται πάρα πολύ στην έρευνα της λογιστικής (Penman και 
Sougiannis (1998)). Αυτές οι λογιστικές προσεγγίσεις στοχεύουν να 
συλλάβουν τις δραστηριότητες που δημιουργούν αξία , παρά τις άσχετες 
δραστηριότητες.

Όλες οι ανωτέρω τεχνικές είναι ιδιαίτερα έγκαιρες και εφαρμόζονται 
συχνά από τους οικονομικούς αναλυτές στην πρόβλεψη της αξίας μιας 
εταιρείας. Είναι ουσιαστικά παραλλαγές των τεχνικών της καθαρής 
παρούσας αξίας. Συνεπώς, χρειάζονται τις εκτιμήσεις των μελλοντικών 
οφελών και ενός κατάλληλου προεξοφλητικού επιτοκίου. Η πρόβλεψη 
αυτών των παραγόντων επηρεάζεται συχνά από πολλές αβεβαιότητες και 
μπορεί να είναι μερικές φορές υποκειμενική. Αυτές οι τεχνικές έχουν τα 
πλεονεκτήματα του ότι είναι εύχρηστες . Κατά συνέπεια είναι δημοφιλείς 
στην πράξη, αν και η ακρίβεια της προβλεπόμενης αξίας είναι συχνά 
αμφισβητήσιμη. Χωρίς αμφιβολία, περισσότερη θεωρητικότερη και εμπειρική 
έρευνα απαιτείται σχετικά με αυτές τις τεχνικές.

Η αξιολόγηση είναι ένα κρίσιμο ζήτημα στην επιχειρηματική 
χρηματοδότηση, είτε κατά τη δόμηση της χρηματοδότησης ή όταν είναι η 
επιχείρηση πρόκειται να διακόψει τις ενέργειες οι παρακάτω προσεγγίσεις 
συνήθως χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση μιας εταιρείας . Αυτές 
περιλαμβάνουν (1) την αξιολόγηση που βασίζεται στα περιουσιακά στοιχεία 
, (2) αξιολόγηση που βασίζεται στις συγκρίσεις μέσα στην αγορά , και (3) η 

παρούσα αξία των ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρίας ή της 
προεξοφλημένης αξιολόγησης των ταμειακών ροών.

Μέθοδος αξιολόγησης με βάση τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 
(Asset-Based Valuation)
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Η μέθοδος αξιολόγησης που βασίζεται στα περιουσιακά στοιχεία 
υποθέτει ότι η αξία μιας εταιρίας μπορεί να καθοριστεί από την εξέταση της 
αξίας των περιουσιακών στοιχείων . Τρεις παραλλαγές αυτής της 
προσέγγισης περιλαμβάνουν: (1) τροποποιημένη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων στα βιβλία της εταιρείας , (2) αξία αντικατάστασης των 
περιουσιακών στοιχείων , και (3) αξία εκκαθάρισης τους. Η τροποποιημένη 
προσέγγισης της αξίας των βιβλίων χρησιμοποιεί την αξία των βιβλίων της 
εταιρίας, όπως φαίνεται στον ισολογισμό , και ρυθμίζει αυτήν την αξία για να 
απεικονίσει οποιεσδήποτε προφανείς διαφορές μεταξύ του ιστορικού 
κόστους κάθε στοιχείου και της τρέχουσας αξίας . Παραδείγματος χάριν, οι 
εγκαταστάσεις της εταιρίας και ο εξοπλισμός μπορούν να έχουν μια 
συνολικά διαφορετική αξία αγοράς από την αποσβεσμένη ιστορική αξία ή 
την αξία των βιβλίων . Η μέθοδος της αξίας αντικατάστασης συνεπάγεται το 
κόστος για να αντικαταστήσει κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρίας και η αξία εκκαθάρισης συνεπάγεται το ποσό χρημάτων που θα 
παραλαμβανόταν εάν η εταιρία σταματούσε τις διαδικασίες της και 
εκκαθάριζε τα περιουσιακά της στοιχεία.
Η μέθοδος σύγκρισης με βάση την αγορά (Market Comparables)

Τις περισσότερες φορές, οι αγοραστές και οι πωλητές στηρίζουν την αξία 
μιας εταιρείας στην παρατηρούμενη αξία αγοράς μιας συγκρίσιμης 
επιχείρησης η οποία έχει σχετικά κέρδη. Η παρατήρηση της αξίας αγοράς 
μιας συγκρίσιμης εταιρίας μπορεί να είναι η τιμή αγοράς μιας δημόσια 
εμπορευόμενης μετοχής ή μιας πραγματικής συναλλαγής που περιλαμβάνει 
την πώληση μιας συγκρίσιμης επιχείρησης.

Τα κέρδη μπορούν να μετρηθούν από το καθαρό εισόδημα, το λειτουργικό 
εισόδημα, ή τα κέρδη πριν από τους τόκους , τους φόρους, την απόσβεση 
και τη χρεολυσία (EBITDA).
Η μέθοδος αξιολόγησης των ελεύθερων ταμειακών ροών (Free Cash 
Flow)

Η αξιολόγηση των ελεύθερων ταμειακών ροών καθορίζει την αξία της 
εταιρίας για να είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ροών 

μετρητών της. Πιο συγκεκριμένα, η οικονομική ή εγγενής αξία μιας εταιρίας 

είναι ίση με την παρούσα αξία των "ελεύθερων ροών μετρητών της" που 

προεξοφλούνται στο κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης , συν την αξία των 
μη-λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων . Τα παραδείγματα των μη-

Σελίδα 19



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν στοιχεία όπως τις 
υπερβολικές επενδύσεις στους εμπορεύσιμους τίτλους και το ποσό με το 
οποίο το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο της εταιρίας χρηματοδοτείται.

Η αξία μιας εταιρίας και η αύξηση της κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης 
περιόδου είναι βασικά καθορισμένες από τις αλλαγές στις προσδοκίες 
σχετικά με την αύξηση των ταμειακών ροών της εταιρίας και επίσης από τις 
αλλαγές στον κίνδυνο της εταιρίας, οι οποίες οδηγούν στις αλλαγές στο 
επιτόκιο προεξόφλησης . Εντούτοις, η λογιστική απεικονίζει μόνο την 
ιστορία της εταιρίας. Και τα στοιχεία αντικείμενα της δήλωσης εισοδήματος , 
που εξηγούν τι έχει συμβεί κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου έτους, και εκείνο 
του ισολογισμού , που απεικονίζουν την κατάσταση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων μιας εταιρίας σε ένα ορισμένο χρονικό 
σημείο , είναι ιστορικά στοιχεία. Συνεπώς, είναι αδύνατο για τα λογιστικά 
μέτρα, όπως (EVA, οικονομικό κέρδος, προστιθέμενη αξία μετρητών), να 
μετρήσουμε τη δημιουργία αξίας.

1.5 Η επισκόπηση των αρχών που περιλαμβάνονται στα μοντέλα που 
βασίζονται στη λογιστική

Η παραδοσιακή λογιστική της αξιολόγησης υποστηρίζει ότι οι τιμές των 
μετοχών τίθενται όταν η χρηματιστηριακή αγορά κεφαλαιοποιεί το κέρδος 
ανά μετοχή με ένα κατάλληλο αριθμοδείκτη τιμής μετοχής προς τα κέρδη 
(P/E ratio). Η έλξη αυτού του μοντέλου λογιστικής έγκειται στην απλότητα 
και στην προφανής ακρίβειά του. Το πρόβλημα εντούτοις είναι ότι η Ρ/Ε 
αναλογία μιας επιχείρησης αλλάζει όλη την ώρα οφειλόμενη στις πιθανές 
αποκτήσεις, αλλαγές στις πολιτικές της λογιστικής ή στις ευκαιρίες 
επένδυσης που προκύπτουν .Αυτό κάνει το κέρδος ανά μετοχή (EPS) ως 
ένα μέρος της μεθόδου του αριθμοδείκτη Ρ/Ε ,ένα πολύ αναξιόπιστος μέτρο 
της αξίαε (Stewart 1990).

Η αγορά δεν είναι απατάτε από «αισθητικές » αυξήσεις των κερδών που 
μπορούν να επιτευχθούν από τις λογιστικές εγγραφές. Μόνο οι 
μακροπρόθεσμες αυξήσεις των κερδών ,οι οποίες ταιριάζουν με τις 
βελτιωμένες μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές, αυξάνουν τις τιμές των 

μετοχών. Υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη ότι η 
αγορά χρησιμοποιεί μια περίπλοκη προσέγγιση για να αξιολογήσει τα
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λογιστικά κέρδη .Οι Copeland ,Koller και Murrin ταξινομούν αυτά τα στοιχεία 
σε τρεις κατηγορίες :α)στοιχεία που δείχνουν ότι τα λογιστικά κέρδη δεν 
σχετίζονται με τις τιμές των μετοχών β)στοιχεία που δείχνουν ότι τα κέρδη 
δεν βελτιώνουν τις τιμές των μετοχών και γ) στοιχεία που δείχνουν ότι η 
αγορά αξιολογεί τις διοικητικές αποφάσεις βασιζόμενη στον αναμενόμενο 
μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των ταμειακών ροών ,και όχι στο 
βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο των κερδών.
1.6 Λάθη των αναλυτών κατά την αξιολόγηση

Οι αναλυτές διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο ως μεσάζοντες 
πληροφοριών στην εκπαίδευση των επενδυτών για την απόδοση των 
εταιριών που επιλέγουν να επενδύσουν . Εντούτοις, τα στοιχεία σε διάφορες 
μελέτες αυξάνουν τις ερωτήσεις για την αποδοτικότητα των προβλέψεων 
του αναλυτή. Ιδιαίτερα , οι προβλέψεις των αναλυτών δεν εμφανίζονται να 
ενσωματώνουν πλήρως τις πληροφορίες στα παρελθόντα κέρδη ή τις τιμές 
των μετοχών . Με άλλα λόγια, τα παρελθόντα κέρδη και οι αποδόσεις των 
μετοχών προβλέπουν τα σφάλματα πρόβλεψης.

Οι αναλυτές γενικά υποεκτιμούν τις ταμειακές και μη ροές αν και τείνουν 
να συνδέσουν ένα χαμηλότερο βάρος στις μη ταμειακές ροές από ότι στις 
ταμειακές . Πιο σημαντικά , οι προβλέψεις των αναλυτών δεν απεικονίζουν 
σωστά τη διαφορά στην εμμονή των διακριτικών και μη-διακριτικών 
ταμειακών ροών . Οι αναλυτές εμφανίζονται να συνδέουν το ίδιο βάρος με 
τις διακριτικές ταμειακές ροές και με τις μη-διακριτικές στην πρόβλεψη των 
κερδών ακόμα κι αν οι διακριτικές μη ταμειακές ροές τείνουν να είναι 
λιγότερο συνεχής από τις μη-διακριτικές ταμειακές ροές .
1.7 Η αποδοτικότητα των προβλέψεων του αναλυτή

Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έρευνας σε διάφορα φαινόμενα στις 
κεφαλαιακές αγορές, το ενδιαφέρον για τις προβλέψεις αναλυτών ήταν στην 
πρώτη γραμμή οφειλόμενη στο σημαντικό ρόλο των οικονομικών αναλυτών 
στις παραπάνω αγορές . Οι πιο πρόωρες μελέτες εξέτασαν τη διάφορες 
στατιστικές ιδιότητες των προβλέψεων των αναλυτών ως πληρεξούσια για 
τις προσδοκία αγοράς [ O'Brien (1988) ]. Αργότερα, η έμφαση 

μετατοπίστηκε στην εξέταση για το πώς οι προβλέψεις διαμορφώνονται. 
Ιδιαίτερα , ο Schipper (1991) ήταν αυτός που έκανε αυξανόμενη έρευνα στο
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ρόλο των αναλυτών ως "έμπειροι πράκτορες της αγοράς" και ως 
"μεσάζοντες πληροφοριών" στην διαδικασία υποβολής οικονομικών 
εκθέσεων και πώς οι προβλέψεις των αναλυτών απεικονίζουν αυτόν τον 
ρόλο.

Ένα από τα ζητήματα που έλαβαν την προσοχή ήταν εάν οι προβλέψεις 
των αναλυτών απεικόνιζαν πλήρως τις πληροφορίες για τα παρελθόντα 
κέρδη ή/και τις αποδόσεις [ Lys και Sohn (1990), Mendenhall (1991), 
Abarbanell και Bernard (1992), Ali, Klein και Rosenfeld (1992) ]. To γενικό 
συμπέρασμα αυτών των μελετών είναι ότι οι αναλυτές υποαντιδρούν 
χαρακτηριστικά στις πληροφορίες για τα παραπάνω στοιχεία (παρελθόντα 
κέρδη ,απόδοση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.1 Οι τιμές των μετοχών είναι προβλέψιμες ;

Για μερικά έτη τώρα, η ερώτηση εάν η ιστορία της τιμής μιας μετοχής είναι 
σχετική, χρήσιμη ή επικερδής στην πρόβλεψη της μελλοντικής τιμής της 
μετοχής είναι ένα θέμα της διαμάχης μεταξύ των ακαδημαϊκών και των 
επαγγελματιών της χρηματιστηριακής αγοράς . Αφ' ενός, υπάρχουν εκείνοι 
που θεωρούν ότι οι τιμές των μετοχών τείνουν να ακολουθούν ορισμένα 
πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα μπορούν να είναι απλά ή σύνθετα, εύκολο ή 
δύσκολο να προσδιοριστούν, αλλά είναι εν τούτοις προβλέψιμα. Η 
προσεκτική μελέτη των προηγούμενων τιμών, υποστηρίζεται ότι μπορεί να 
αποκαλύψει αυτά τα πρότυπα, που μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν 
για να προβλέψουν τις μελλοντικές τιμές, με αυτόν τον τρόπο παρέχοντας 
κέρδη για αυτούς που αγοράζουν ή πωλούν μετοχές βάσει των 
προβλέψεων.

Αφ' ετέρου, υπάρχουν μερικοί που υποστηρίζουν ότι οι τιμές των 
μετοχών δεν είναι πλέον προβλέψιμες . Στην χρηματιστηριακή αγορά , οι 
υπερασπιστές αυτής της άποψης λένε ότι η τιμή μιας μετοχής καθορίζεται 
από την ζήτηση και την προσφορά της . Αυτοί επηρεάζονται από τις 
προσδοκίες των εμπόρων για τα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας . Μια 
αλλαγή στην τιμή μιας μετοχής θα εμφανιστεί ως αποτέλεσμα των νέων 
πληροφοριών που γίνονται διαθέσιμες και αφορούν τα μελλοντικά κέρδη 
της επιχείρησης. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες είναι απίθανες να 
έχουν οποιαδήποτε σύνδεση στις προηγούμενες τιμές, η μελέτη του 
παρελθόντος δεν πρέπει να έχει καμία αξία στον αναλυτή της αγοράς ή στον 
επενδυτή.

1.2 Αστάθεια των τιμών των μετοχών
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Οι Jovanovic και MacDonald (1994) κάνουν μερικές προβλέψεις σχετικά 
με την εξέλιξη της μέσης τιμής των μετοχών μιας βιομηχανίας γύρω στην 
περίοδο "αιχμής " του κύκλου ζωής μιας βιομηχανίας . Επικεντρώνοντας 
στη βιομηχανία των αμερικανικών ελαστικών , χτίζουν ένα μοντέλο που 
υποθέτει ότι μια βιομηχανία είναι γεννημένη ως αποτέλεσμα μιας βασικής 
εφεύρεσης και ότι το σημείο «αιχμής» (το πιο υψηλότερο σημείο στο στάδιο 
του κύκλου ζωής , εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μιας σημαντικής 
τελειοποίησης σε αυτήν την εφεύρεση ). Προβλέπουν ότι ακριβώς προτού 
να εμφανιστεί η «αιχμή» η μέση τιμή των μετοχών θα πέσει επειδή η νέα 
καινοτομία επιταχύνει μια πτώση στην τιμή προϊόντων που θεωρείται ως « 
κακή είδηση » για τους κατέχοντες υπεύθυνη θέση.

Πράγματι, η πιθανή εξέλιξη της αστάθειας του μεριδίου αγοράς και της 
τιμής των μετοχών εμφυτεύεται στο μηχανισμό με τον οποίο η αστάθεια του 
μεριδίου της αγοράς επηρεάζει "την αβεβαιότητα" η αβεβαιότητα 
παραπέρα έχει επιπτώσεις στις τιμές των μετοχών .

Ποιος είναι αντίκτυπος της αβεβαιότητας που προκύπτει από την 
αστάθεια του μεριδίου αγοράς στη θεωρητική αξιολόγηση των εταιριών; 
στις περιόδους υψηλότερης αστάθειας του μεριδίου αγοράς , οι επενδυτές 
είναι λιγότερο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσει το τρέχον μερίδιο αγοράς ως 
σήμα της μελλοντικής απόδοσης και ως εκ τούτου αποδίδουν την 
αγοραστική αξία της εταιρίας λιγότερο στο μερίδιο αγοράς της . Αυτό θα 
πρότεινε μια περίοδο στην οποία υπάρχει λιγότερος συσχετισμός μεταξύ του 
μεριδίου αγοράς μιας εταιρίας και της τιμής των μετοχών . Συγχρόνως, 
μπορεί να υπάρξει υπερβολικότερη αστάθεια κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου οφειλόμενης στις σταθερές διορθώσεις που οι επενδυτές πρέπει 
να κάνουν στις προηγούμενες προβλέψεις τους.

Όσον αφορά την επίδραση της αστάθειας του μεριδίου αγοράς στην 
πρόβλεψη των επενδυτών όσον αφορά την ανάπτυξη της εταιρείας , οι 
διάφορες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των RYAL (1985) και των Beayer 
και Morse (1978), έχουν βρει ότι οι Ρ/Ε αριθμοδείκτες επηρεάζονται έντονα 
από την τοποθέτηση, την εμπιστοσύνη και τη διάθεση των επενδυτών . Οι 

Bayer και Morse (1978) έχουν προσπαθήσει να μετρήσουν μια τέτοια 
συναισθηματική αναμονή των μελλοντικών γεγονότων με τα λεπτομερή 

στοιχεία που απεικονίζουν πώς οι επιχειρήσεις ασφάλειας κάνουν τις 
προβλέψεις τους. Βρίσκουν οι προβλέψεις όσον αφορά την ανάπτυξη
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σχετίζονται λιγότερο με τα στατιστικά πρότυπα της παρελθούσας ανάπτυξης 
(ο παραδοσιακός τρόπος που οι οικονομολόγοι έχουν ενσωματώσει την 
προσδοκώμενη ανάπτυξη στα μοντέλα)

Κατά συνέπεια σε μια περίοδο υψηλής αστάθειας του μεριδίου αγοράς, 
δεδομένου ότι οι επενδυτές έχουν τις λιγότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας (και ως εκ τούτου με τα μελλοντικά 
μερίδια αγοράς όπως διευκρινίζεται σε Klein, 1977), είναι πιθανό να είναι 
λιγότερο "βέβαιοι" για να δώσουν μια υψηλή τιμή σε μια εταιρία που 
δοκιμάζει μια ξαφνική αύξηση στο μερίδιο αγοράς από ότι θα ήταν σε μια 
σταθερότερη περίοδο.

Αν και στις περιόδους αστάθειας του μεριδίου της αγοράς κάθε εταιρία 
έχει χωριστά μια ισχυρότερη προοπτική για ανάπτυξη από ότι σε μια 
σταθερότερη περίοδο, τέτοιες προοπτικές ανάπτυξης μπορούν να 
αντεπιτεθούν στο μυαλό του επενδυτή από την ανικανότητά του να κάνει 
προβλέψεις. Ο υψηλότερος κίνδυνος της αρχικής φάσης του κύκλου ζωής 
της βιομηχανίας θα προκαλέσει τον Ρ/Ε αριθμοδείκτη να είναι σχετικά 
χαμηλότερος σε αυτήν την περίοδο

Ο Kester δηλώνει ότι είναι συχνό το φαινόμενο οι μικρότερες εταιρίες να 
έχουν υψηλότερες ευκαιρίες ανάπτυξης (σχεδόν εξ ολοκλήρου βασιζόμενες 
στη μελλοντική δυνατότητα ανάπτυξης παρά στις τρέχουσες ταμειακές 
ροές).

Εάν οι περίοδοι αστάθειας του μεριδίου αγοράς (κάνοντας σήμα 
μελλοντικές ευκαιρίες αύξησης για τις εταιρίες που δεν οδηγούν αυτήν την 
περίοδο) προκαλούν τους επενδυτές για να έχουν τη λιγότερη εμπιστοσύνη 
να στοιχηματίζουν επίσης έντονα με τις εταιρίες που έχουν αυτήν την 
περίοδο τις ελκυστικές ροές μετρητών, η διασπορά των τιμών των μετοχών 
(και του αριθμοδείκτης Ρ/Ε ) μεταξύ των εταιριών θα αναμενόταν για να είναι 
χαμηλότερη στην ασταθή περίοδο από ότι στη σταθερότερη περίοδο.

Οι αναλυτές έχουν διαδώσει τις προβλέψεις των κερδών μέσω των 
επιχειρήσεων οικονομικών υπηρεσιών για πάνω από τρεις δεκαετίες, και 
ένα μεγάλο σώμα της έρευνας εξετάζει αυτές τις προβλέψεις ( Brown και 

Rozeff, 1978; Fried και Givoly, 1982; O.Brien, 1988; Kothari, 2001). Πιο 
πρόσφατα, οι αναλυτές σχηματίζουν επίσης και διαδίδουν τις προβλέψεις 
των λειτουργικών ταμειακών ροών για μια μερίδα μετοχών . Οι προβλέψεις 
των αναλυτών για τις ταμειακές ροές είναι ενδεχομένως σημαντικές στους
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συμμετέχοντες της αγοράς επειδή η θεωρητική και εμπειρική έρευνα βρίσκει 
ότι οι πληροφορίες των ταμειακών ροών είναι χρήσιμες στην αξιολόγηση 
των μετοχών ( Rayburn, 1986; Bowen, Burgstahler και Daley, 1987; Barth, 
Cram και Nelson 2001).

Οι αναλυτές έχουν τα κίνητρα για να κάνουν τις προβλέψεις των 
ταμειακών ροών εκτός από τις προβλέψεις των κερδών όταν έχουν οι 
συμμετέχοντες της αγοράς μια σχετικά μεγαλύτερη ζήτηση για τις 
πληροφορίες ταμειακών ροών στην αξιολόγηση των μετοχών .Σε μία 
προσπάθεια να προσδιοριστούν οι καθοριστικοί παράγοντες αυτής της 
ζήτησης, γίνονται διάφορες υποθέσεις που βασίζονται στα λογιστικά, 
λειτουργικά και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων τα 
οποία σχετίζονται με τη χρησιμότητα των ταμειακών ροών στην ερμηνεία 
των κερδών και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας εταιρείας .

Οι προβλέψεις των ταμειακών ροών είναι πιθανότερο να γίνουν για τις 
εταιρίες: (1) στις βιομηχανίες με τη μεγαλύτερη λογιστική ετερογένεια (2) με 
τις προβλεπόμενες απώλειες των κερδών (3) με τους κοντύτερους κύκλους 
λειτουργίας (4) με τη μεγαλύτερη ένταση κεφαλαίου και (5) με την αύξηση 
της αποδοτικότητας του κεφαλαίου . Αυτά τα αποτελέσματα διατηρούνται 
μετά από τον έλεγχο για αρκετές πιθανώς συσχετισμένες παραλειπόμενες 
μεταβλητές , μετά από την άθροιση αυτών των αποτελεσμάτων από τις 
ετήσιες παλινδρομήσεις .

Εντούτοις, σε μια ανάλυση που περιλαμβάνει τις εταιρίες με προβλέψεις 
των ταμειακών ροών μόνο στο αρχικό έτος στο οποίο μια πρόβλεψη 
ταμειακών ροών γίνεται, τα συμπεράσματά όσον αφορά τις προβλεπόμενες 
απώλειες των κερδών δεν ισχύουν .Η περαιτέρω ανάλυση επίσης 
διαπιστώνει ότι οι ταμειακές ροές έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα, και τα 
κέρδη έχουν τη μικρότερη , να προβλέψουν τις μελλοντικές ταμειακές ροές 
μεταξύ των εταιριών με τις προβλέψεις ταμειακών ροών και ότι τα κέρδη 
έχουν μια λιγότερο έντονη σχέση με τις ετήσιες αποδόσεις μεταξύ αυτών 
των εταιριών. Πρόσθετα, τα αποτελέσματά δείχνουν ότι οι αποδόσεις των 
μετοχών γύρω από την ετήσια ημερομηνία ανακοίνωσης των κερδών για 
τις εταιρίες με τις προβλέψεις των ταμειακών ροών συνδέονται θετικά με τα 

σφάλματα πρόβλεψης ταμειακών ροών, αλλά δεν συνδέονται με την 
σφάλματα πρόβλεψης των κερδών .
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Ενώ η προγενέστερη έρευνα βρίσκει ότι οι ταμειακές ροές , κατά μέσον 
όρο, συνδέονται με την αξία της εταιρείας , προσδιορίζεται ένα σύνολο 
εταιριών όπου οι συμμετέχοντες της αγοράς εμφανίζονται να χρησιμοποιούν 
πραγματικά τις πληροφορίες των ταμειακών ροών για να εκτιμήσουν τις 

μετοχές.
1.3 Η ανάπτυξη υποθέσεων

-*S7~ ......... - --- -- ............. ■ ........ ......

Ενώ η προγενέστερη έρευνα γενικά βρίσκει ότι τα κέρδη είναι ανώτερα 
από τις ροές μετρητών στην εξήγηση των αποδόσεων των μετοχών , 
στοιχεία επίσης προτείνουν ότι οι ταμειακές ροές είναι επαυξητικά χρήσιμες 
από τα κέρδη για να εκτιμήσουν τις μετοχές (Bowen, Burgstahler και Daley, 
1987 Ali, 1994 Dechow, 1994). Οι ταμειακές ροές είναι επαυξητικά χρήσιμες 
επειδή παρέχουν τις πληροφορίες που επαινούν τις σχετικές πληροφορίες 
αξίας που περιλαμβάνονται στα κέρδη . Συγκεκριμένα, αναμένεται οι 
ταμειακές ροές να βοηθήσουνε τους συμμετέχοντες της αγοράς να 
ερμηνεύσουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα κέρδη , και 
αξιολογείται η σταθερή βιωσιμότητα. Οι συμμετέχοντες της αγοράς μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τις ταμειακές ροές για να ερμηνεύσουν τις 
πληροφορίες στα κέρδη , παραδείγματος χάριν, με τη σύγκριση των 
ταμειακών ροών με το καθαρό εισόδημα, επειδή οι ροές μετρητών είναι 
λιγότερο υποκειμενικές από τις μη ταμειακές . Τέτοιες συγκρίσεις 
προτείνονται συνήθως στα οικονομικά κείμενα ανάλυσης για να 
αξιολογήσουν την ποιότητα των κερδών (Wild , Bernstein και 
subramanyam, 2001, σελ. 532;Penman 2001, σελ. 611). Οι ταμειακές ροές 
βοηθούν τους συμμετέχοντες της αγοράς να έχουν πρόσβαση στην 
βιωσιμότητα της επιχείρησης με την παροχή των πληροφοριών για τη 
φερεγγυότητα και τη ρευστότητα. Τέτοιες πληροφορίες είναι ενδεχομένως 
χρήσιμες επειδή ακόμη και οι εταιρίες με ισχυρά κέρδη στηρίζονται τελικά 
στα μετρητά για να ξεπληρώσουν τα οφέλη και τις αγορές . Επίσης 
αναμένεται ότι οι πληροφορίες των ταμειακών ροών δεν είναι ομοιόμορφα 
χρήσιμες σε όλες τις εταιρίες. Μάλλον, η χρησιμότητά της είναι πιθανή να 
είναι μια λειτουργία των διατομικών διαφορών στη δυνατότητα των ροών 

μετρητών να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες στην αγοράς να ερμηνεύσουν 
τα κέρδη και να αξιολογήσουν τη σταθερή βιωσιμότητα.
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Οι παράγοντες οι οποίοι είναι πιθανοί να καθορίσουν τη χρησιμότητα των 
ροών μετρητών είναι τα λογιστικά .λειτουργικά και χρηματοοικονομικά 
χαρακτηριστικά της επιχείρησης , όπως η φύση των λογιστικών επιλογών 
και η σχετική σημασία των εισροών μετρητών στις αποφάσεις λειτουργίας 
και χρηματοδότησης. Επομένως, η γενική πρόβλεψή είναι ότι οι διατομικές 
(cross-sectional) διαφορές στην ζήτηση για τις προβλέψεις των ταμειακών 
ροών εξηγούνται από τα σταθερά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη 
σχετική χρησιμότητα των ροών μετρητών να εκτιμήσουν τις μετοχές .
1.4 Επιλογή των μετοχών

-------- ------- --------- '........... ........................... ----——Γ-

Πολλοί επενδυτές έχουν μια ιδιαίτερη μέθοδο για την επιλογή των 
μετοχών στις οποίες θα επενδύσουν. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που 
προσπαθούν να υπολογίσουν την πιθανή αξία μιας μετοχής , με την κάθε 
θεωρία να έχει διάφορες παραλλαγές. Οι ακόλουθες πέντε είναι οι αρχικές 
μέθοδοι υπολογισμού της επιλογής των μετοχών . Κάθε μία έχει τους 
υπερασπιστές της, και η δημοτικότητα θα ποικίλει, βασισμένη στα πιο 
πρόσφατα αποτελέσματα.

1.4.1 Η μέθοδος της προεξόφλησης των μερισμάτων

Οι χρήστες αυτής της μεθόδου παρατηρούν την αξία μιας μετοχής ως 
ρεύμα των προεξοφλημένων μερισμάτων με μια απαιτούμενη επί τις % 
απόδοση . Παραδείγματος χάριν, έστω ότι μια μετοχή πληρώνει ένα 
σταθερό μέρισμα $2 ανά έτος ($,50 ανά τρίμηνο). Εάν ένας επενδυτής θέλει 
να πάρει μία 12% ανά έτος απόδοση από την επένδυση, θα πλήρωνε $2 
ανά 0.12 ή $16.67 για την μετοχή .

Αυτό το παράδειγμα, φυσικά, απλοποιείται υπερβολικά. Οι περισσότερες 
εταιρείες αυξάνουν τα μερίσματά τους κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
Προκειμένου να αξιολογηθούν κατάλληλα οι μετοχές των μικρών, με υψηλή 
ανάπτυξη εταιρειών , ο αναλυτής πρέπει να παράγει ένα υψηλότερο 

ποσοστό αυξήσεων μερισμάτων στα πρώτα έτη όταν εκρήγνυνται τα κέρδη 
της εταιρείας . Μετά από αυτήν την αρχική περίοδο, ένα μετριότερο ποσοστό 
αύξησης μερισμάτων θα υιοθετούταν. Δυστυχώς, αυτή η μέθοδος συνήθως 
επίσης απλοποιείται, και τα μικρά σφάλματα στις εκτιμήσεις των αυξήσεων

Σελίδα 28



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

των μερισμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλες διαφορές στις τιμές 
των μετοχών.

1.4.2 Αριθμοδείκτης τιμής μετοχής προς τα κέρδη της εταιρείας(Ρ/Ε)
Εξετάζοντας την τιμή του παραπάνω αριθμοδείκτη ( Ρ/Ε) είναι μια από τις 

πιο κοινές μεθόδους για την αποτίμηση της μετοχής. Ουσιαστικά, αυτή η 
μέθοδος ρωτά πόσα φορές τα κέρδη ενός δεδομένου έτους ένας επενδυτής 
είναι πρόθυμος να πληρώσει για μια μετοχή .0 αριθμοδείκτης αυτός 
ποικίλλει καθώς οι προοπτικές των κερδών για τις εταιρείες ποικίλλουν.

Όσο καλύτερη είναι η προοπτική των κερδών μιας εταιρείας , τόσο 
υψηλότερος πρέπει να είναι ο παραπάνω αριθμοδείκτης . Εάν τα κέρδη μιας 
εταιρείας αναμένονται για να διπλασιαστούν πέρα από το επόμενα έτη , 
ενώ στις περισσότερες άλλες επιχειρήσεις δεν είναι πιθανό να συμβεί αυτό , 
κατόπιν οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για τα τρέχοντα κέρδη 
της εταιρείας . Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τον αριθμοδείκτη . Γενικά , 
μία μετοχή θα έχει υψηλότερο δείκτη εάν έχει ισχυρές προσδοκίες αύξησης 
των κερδών , ένα υγιές ισολογισμό και μια ποιοτική διαχείριση.

Το επίπεδο του αριθμοδείκτη αυτού είναι σχετικό με την έννοια της 
υπερβολικής αστάθειας δεδομένου ότι συλλαμβάνει τη διαφορά μεταξύ της 
αναμενόμενης απόδοσης (τιμή των μετοχών,Ρ) και πραγματικής απόδοσης 
(κέρδη , Ε). Αλλά ενώ η υπερβολική αστάθεια αναφέρεται στις αλλαγές των 
τιμών των μετοχών , οι οποίες πρέπει πράγματι να είναι πιο πτητικές κατά 
τη διάρκεια των ασταθών περιόδων που οφείλονται στις υπέρ-αντιδράσεις 
, το επίπεδο του αριθμοδείκτης τιμής μετοχών προς τα κέρδη συλλαμβάνει 
την απόλυτη διαφορά μεταξύ της πραγματικής και της στοχαστικής 
απόδοσης και ως εκ τούτου λιγότερο σαφώς επηρεάζονται από τις ασταθείς 
περιόδους. Το επίπεδό του κατά τη διάρκεια των ασταθών περιόδων θα 
εξαρτηθεί από την ιδιαίτερη ερμηνεία της αβεβαιότητας από τους επενδυτές 
.Αφ' ενός, μεγαλύτερη διαφορά στις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας 
προκαλεί τον ορίζοντα για τον οποίο η αύξηση μπορεί να προβλεφθεί να 
πέσει και ως εκ τον παραπάνω αριθμοδείκτη να μειωθεί (Malkiel και Cragg, 
1970). Αφ' ετέρου, το γεγονός ότι η αβεβαιότητα συνδέεται συχνά με τη 
μεγαλύτερη ευκαιρία κέρδους για τις μεμονωμένες εταιρίες ίσως να 
προκαλέσει την τιμή του αριθμοδείκτη να αυξηθεί (Kester, 1984).
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Η υπερβολική αστάθεια είναι υψηλότερη στην πρώτη φάση της ιστορίας 
κάθε εταιρίας , η οποία προτείνει ότι η αστάθεια του μεριδίου αγοράς 
παράγει μια μορφή "της αβεβαιότητας " που καθιστά τις προβλέψεις των 
μελλοντικών ρυθμών ανάπτυξης δυσκολότερες και ως εκ τούτου οι τιμές 
της αγοράς να είναι πιό ταραχώδης από τα πραγματικά μέτρα απόδοσης 
(μερίσματα ή κέρδη ). Η εύρεση ότι οι μέσες τιμές του αριθμοδείκτη Ρ/Ε 
είναι υψηλότερες στην πρώτη φάση προτείνει ότι η μεγαλύτερη αβεβαιότητα 
αυτής της περιόδου μπορεί να προκαλέσει τους επενδυτές να προβλέπουν 
περισσότερο γενικά τις ευκαιρίες ανάπτυξης (Kester, 1984). Η μεγαλύτερη 
διαφορά ανάμεσα στις εταιρίες όσον αφορά το μερίδιο της αγοράς , τις 
τιμές των μετοχών και τον αριθμοδείκτη Ρ/Ε στην ώριμη φάση του κύκλου 
ζωής προτείνει ότι στην φάση στην οποία το μερίδιο της αγοράς είναι 
σταθερότερο , οι επενδυτές είναι προθυμότεροι να κάνουν τα ισχυρά 
στοιχήματα για/ενάντια στις συγκεκριμένες εταιρίες εξαιτίας της μεγαλύτερης 
εμπιστοσύνη τους στο να προβλέψουν την μελλοντική απόδοση αυτών των 
εταιριών.

1.4.3 Το μοντέλο της ταχύτητας των κερδών

Αυτά το μοντέλο παρατηρεί το ποσοστό αλλαγής των εκτιμήσεων των 
κερδών ή των απολογιζόμενων κερδών από τη μια περίοδο σε άλλη. Η 
πρόγνωση της κατεύθυνσης της αλλαγής στις εκτιμήσεις των κερδών είναι 
πολύ σημαντική στους αναλυτές που χρησιμοποιούν αυτά το μοντέλο. Οι 
καλύτερες μετοχές σύμφωνα με αυτήν την μέθοδο είναι εκείνες που θα 
προσδοκούν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις εκτιμήσεις των 
κερδών.

1.4.4 Το μοντέλο των ταμειακών ροών

Η ανάλυση των ταμειακών ροών έχει κερδίσει ιδιαίτερη σημασία κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας δεδομένου ότι οι εταιρείες έχουν 
αναδιαρθρωθεί και έχουν περισσότερα χρέη. Πολλά αντικείμενα που έχουν 
επιπτώσεις στα αναφερόμενα κέρδη μιας εταιρείας δεν επηρεάζουν τις 

ταμειακές ροές. Ένα παράδειγμα της διαφοράς μεταξύ των κερδών και των 
ταμειακών ροών είναι η απόσβεση. Κάθε έτος μια εταιρεία πρέπει να 
μετατρέψει σε έξοδο , μια μερίδα των εγκαταστάσεών της και του 
εξοπλισμού έως ότου αποσβεστούν εντελώς. Η απόσβεση αφαιρείται από 
τα κέρδη μιας εταιρίας. Εντούτοις, δεν έχει καμία επίδραση στις ταμειακές
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ροές. Δεδομένου ότι το χρέος και τα μερίσματα πληρώνονται με τα μετρητά, 
και όχι με τα κέρδη , πολλοί αναλυτές επικεντρώνονται στις ταμειακές ροές 

μιας επιχείρησης.

Αυτές οι τέσσερις στρατηγικές είναι οι πιο επικρατέστερες . Κάθε 
στρατηγική έχει τις έμφυτες δυνάμεις και τις αδυναμίες της. Μια στρατηγική 
μπορεί να μην εφαρμόζεται καλά σε ένα ορισμένο αγοραστικό σύνολο ή 
μιας ιδιαίτερης βιομηχανίας. Με την αξιολόγηση μιας μετοχής με διάφορες 
μεθόδους, ένας επενδυτής θα έχει μια ευρύτερη προοπτική για να επιλέξει 
την καλύτερη .

Η αξία των μετοχών και οι δείκτες των μετοχών προκύπτουν γενικά από 
βασικά στοιχεία όπως τα κέρδη και η απόδοση στην επένδυση. Η αξία που 
οι επενδυτές τοποθετούν σε μια μετοχή ή σε ένα δείκτη μετοχών μπορεί 
επίσης να βρεθεί με την εξέταση των ιστορικών στοιχείων. Η αξία είναι μια 
λειτουργία των θεμελιωδών παραμέτρων όπως τα κέρδη και τα επιτόκια , 
αλλά οι διακυμάνσεις γύρω από την ονομαστική αξία εμφανίζονται επειδή οι 
προσδοκίες των επενδυτών για τα μελλοντικά κέρδη μπορούν να είναι 
αισιόδοξες ή απαισιόδοξες, οδηγώντας κατά συνέπεια την τιμή των μετοχών 
επάνω ή κάτω από την ονομαστική αξία.

Γενικά , η δυνατότητα μιας εταιρίας να παραγάγει ταμειακές ροές έχει 
επιπτώσεις στις αξίες των τίτλων της. Για αυτόν τον λόγο, το συμβούλιο 
λογιστικής (FASB) υποδεικνύει ότι ένας αρχικός στόχος της υποβολής 
εκθέσεων είναι να παρασχεθούν οι πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους 
επενδυτές, πιστωτές, και άλλους που αξιολογούν το ποσό και το 
συγχρονισμό των ενδεχόμενων ροών μετρητών (FASB 1978, 1(37-39). 
Επιπλέον, το FASB βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες για τα κέρδη και τα 
συστατικά τους προβλέπουν γενικά περισσότερο για τις μελλοντικές ροές 
μετρητών από ότι για τις τρέχουσες ταμειακές ροές (FASB 1978, 1J44). 
Διάφορες προγενέστερες μελέτες εξετάζουν τις σχετικές δυνατότητες των 
συνολικών κερδών και των ταμειακών ροών για να προβλέψουν τις 
μελλοντικές ροές μετρητών, αλλά δεν εξετάζουν πώς τα συστατικά των 

κερδών έχουν επιπτώσεις στη δυνατότητά τους να προβλέψουν τις 

μελλοντικές ροές μετρητών. Δημιουργείται το μοντέλο Dechow, Kothari, και 
Watts (1998),( DKW), για την ανάπτυξη προβλέψεων όσον αφορά το ρόλο 
των μη ταμειακών ροών (accruals ) στην πρόβλεψη των μελλοντικών 
ταμειακών ροών. Βρίσκεται ότι η αποσύνθεση των κερδών στις ταμειακές
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ροές και των σημαντικών συστατικών των μη ταμειακών ροών ενισχύει 
σημαντικά την δυνατότητα πρόβλεψης των κερδών.

Ο ρόλος των μη ταμειακών ροών στην πρόβλεψη των μελλοντικών ροών 
μετρητών είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα που βρίσκεται κάτω από την 
οικονομική υποβολή εκθέσεων. Η προγενέστερη έρευνα που εξετάζει άμεσα 
αυτό το θέμα χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά μικρά δείγματα που 
περιορίζονται από τις απαιτήσεις σε μεγάλες χρονολογικές σειρές. Οι 
Bowen, Burgstahler, και Daley (1986) αποτυγχάνουν να διαπιστώσουν ότι 
τα συνολικά κέρδη παρέχουν τις καλύτερες προβλέψεις των μελλοντικών 
ροών μετρητών από τις ταμειακές ροές . Σε αντίθεση οι Greenberg, 
Johnson, και Ramesh (1986) συμπεραίνουν ότι τα συνολικά κέρδη έχουν 
μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης από τις ταμειακές ροές και οι Lorek και 
Willinger (1996), επικεντρώνοντας στα τριμηνιαία παρά τα ετήσια ποσά, 
βρίσκουν ότι οι μη ταμειακές ροές έχουν την δυνατότητα πρόβλεψης για τις 
ταμειακές ροές .Ο Finger (1994) βρίσκει ότι οι ταμειακές ροές είναι οριακά 
ανώτερες από τα συνολικά κέρδη βραχυχρόνια , αλλά τα κέρδη και οι 
ταμειακές ροές αποδίδουν εξίσου καλά μακροχρόνια. Χρησιμοποιώντας ένα 
μεγαλύτερο δείγμα, οι Burgstahler, Jiambalvo, και Pyo (1998) βρίσκουν ότι 
οι ταμειακές ροές έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης από τα κέρδη.
1.5 Η διαχείριση των κερδών που βασίζεται στις μετοχές έχει 
επιπτώσεις στην κατανομή των πόρων σε μια εταιρεία ;
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Ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων των αντίκτυπων των κερδών στην 
χρηματιστηριακή αγορά δείχνει ότι πιθανώς δεν έχει σημαντική επίδραση 
στην κατανομή των πόρων . Παρά τις ανησυχίες για τη διαχείριση των 
κερδών , οι επενδυτές εμφανίζονται να θεωρούν τα κέρδη περισσότερο 
πληροφοριακά από τα στοιχεία των ταμειακών ροών. Αυτή η εύρεση έχει 
αναδιπλωθεί κατά τη διάρκεια των μακριών χρονικών περιόδων και σε 
πολλές διαφορετικές χώρες, και προτείνει ότι οι επενδυτές δεν θεωρούν τη 
διαχείριση των κερδών τόσο κυρίαρχη ώστε να γίνουν τα στοιχεία των 
κερδών αναξιόπιστα. Αυτή η ερμηνεία επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα της 

Dechow (1994) ότι τα τρέχοντα κέρδη είναι καλύτεροι προάγγελοι των 
μελλοντικών ταμειακών ροών από τις τρέχουσες ταμειακές ροές .

Η Sloan (1995) αναφέρει ότι οι μελλοντικές αποδόσεις στις μετοχές είναι 

αρνητικές για τις εταιρίες των οποίων τα τρέχοντα κέρδη περιλαμβάνουν
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μεγάλα ποσά μη ταμειακών ροών και θετικά για τις εταιρίες με αντίστοιχα 
μικρότερα ποσά .0 Xie (1998) έδειξε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι κατά 
ένα μεγάλο μέρος αποδοτέα στους κλονισμούς των υπερβολικών μη 
ταμειακών ροών , σε αντίθεση με την περίπτωση στην οποία τα ποσά των 
προηγουμένων ήταν κανονικά.
1.6 Η αστάθεια του μεριδίου αγοράς

Η αστάθεια του μεριδίου αγοράς, κατά τη διάρκεια ορισμένων σταδίων 
του κύκλου ζωής της βιομηχανίας , έχει γίνει ένα τυποποιημένο γεγονός 
στις μελέτες όσον αφορά τη βιομηχανία . Στη θεωρία της χρηματοδότησης, 
η αστάθεια υπό τη μορφή της υπερβολικής αστάθειας, δηλ. η πολύ 
μεγαλύτερη αστάθεια των τιμών των μετοχών από τα μερίσματα (αν και οι 
τιμές των μετοχών πρέπει στη θεωρία να επισημάνουν την παρούσα αξία 
των μελλοντικών μερισμάτων), έχει προκαλέσει τις διαμάχες σχετικά με τον 
προσδιορισμό των τιμών των μετοχών (Campbell και Shiller, 1988 Shiller, 
1989). Τα πρόσφατα εξελικτικά μοντέλα, θεωρητικά και εμπειρικά, έχουν 
συνδέσει την παρουσία της αστάθειας στο μερίδιο αγοράς, με
συγκεκριμένες μεταβλητές της βιομηχανίας, όπως οι συγκεκριμένες περίοδοι 
στον κύκλο ζωής της βιομηχανίας και τα συγκεκριμένα "τεχνολογικά 
καθεστώτα".

Οι εμπειρικές μελέτες έχουν βρει την αστάθεια του μεριδίου αγοράς να 
είναι υψηλότερη κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου του κύκλου ζωής 
μιας βιομηχανίας (Klepper, 1996), στις βιομηχανίες στις οποίες οι μικρές 
εταιρίες είναι πιο καινοτόμες (Acs και Audretsch, 1990), και στις βιομηχανίες 
που χαρακτηρίζονται ως "Schumpeter Mark I", δηλ. βιομηχανίες με την 
υψηλή είσοδο άλλων εταιρειών στον κλάδο , τη λιγότερη εμμονή στη 
δυνατότητα των εταιριών να καινοτομήσουν, και μια περισσότερο 
κωδικοποιημένη βάση γνώσης (Malerba και Orsenigo, 1996).

Η σχέση μεταξύ των αλλαγών στα μερίδια αγοράς και των αλλαγών στις 
τιμές των μετοχών είναι ιδιαίτερα σχετική με μια εξελικτική προοπτική 

δεδομένου ότι τέτοιες αλλαγές αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικούς τύπους 

μηχανισμών επιλογής, ένας στο επίπεδο αγοράς προϊόντων και άλλος στο 
επίπεδο αγοράς των μετοχών . Τα οικονομικά μοντέλα θεωρούν συχνά το 
μερίδιο αγοράς μιας εταιρίας ως μια λειτουργία της ικανότητάς της και 

τυποποιούν αυτήν την "απόσταση από τον μέσο " χρησιμοποιώντας
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εξισώσεις επανάληψης (Silverberg et Al 1988, Metcalfe, 1994). Οι τιμές των 
μετοχών , εντούτοις, επηρεάζονται λιγότερο από την παρούσα 
δυναμικότητα μιας εταιρείας από ότι από την αναμενόμενη μελλοντική . Ως 
εκ τούτου στις περιόδους υψηλής αστάθειας του μεριδίου αγοράς, κατά τη 
διάρκεια της οποίας υπάρχει λιγότερη προβλεψιμότητα των μελλοντικών 
σταθερών προτύπων ανάπτυξης , μπορεί να σημάνει ότι μια αύξηση κατά 
10% στο μερίδιο αγοράς μιας εταιρίας στέλνει ένα πολύ διαφορετικό σήμα 
στην αγορά των μετοχών από την ίδια αύξηση κατά 10% ,κατά τη διάρκεια 
μιας σταθερότερης περιόδου
1.7 Η αστάθεια του μεριδίου αγοράς και η αστάθεια των τιμών των 
μετοχών.

Η αστάθεια του μεριδίου της αγοράς είναι υψηλότερη στην πρώτη φάση 
του κύκλου ζωής μιας βιομηχανίας εξαιτίας της επίδρασης της εισόδου νέων 
επιχειρήσεων , της μεταβαλλόμενης ζήτησης, και της μεταβαλλόμενης 
τεχνολογίας. Η αβεβαιότητα που προκύπτει από μια τέτοια αστάθεια του 
μεριδίου αγοράς μπορεί να προκαλέσει τις τιμές των μετοχών να κυμανθούν 
περισσότερο από ότι στις σταθερές περιόδους λόγω στις αβέβαιες ευκαιρίες 
κέρδους.
Υπερβολική αστάθεια

Στην φάση που χαρακτηρίζεται από την αστάθεια του μεριδίου αγοράς, ο 
βαθμός στο οποίο οι τιμές των μετοχών είναι πιο ασταθείς πτητικές πρέπει 
να είναι υψηλότερες απ'ό,τι στις σταθερότερες περιόδους εξαιτίας της 
μεγαλύτερης δυσκολία στην πρόβλεψη των δυνατοτήτων ανάπτυξης των 
εταιριών. Σε αυτήν την φάση, δεδομένου ότι η τρέχουσα απόδοση δεν είναι 
καλός προάγγελος της μελλοντικής , ακόμα κι αν μια εταιρία έχει υψηλά 
κέρδη ή μερίσματα, η τιμή της μετοχής της μπορεί να είναι ανώμαλα υψηλή 
ή χαμηλή ανάλογα με τις ιδιαίτερες προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική 
ανάπτυξη της εταιρίας. Ο σχηματισμός των προσδοκιών πιθανώς να 
εξαρτάται από τον τύπο των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και των "υπέρ- 
αντιδράσεων" που περιγράφονται από Shiller (1989) περισσότερο στις 
ασταθείς περιόδους από τις σταθερότερες περιόδους (κατά τη διάρκεια των 
οποίων οι επενδυτές μπορούν να στηριχθούν περισσότερο στις 
προηγούμενες πληροφορίες ως έναν δείκτη για το μέλλον).

Σελίδα 34



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΡΔΩΝ (EARNINGS) ΚΑΙ 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (CASH FLOWS) ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ 
ΠΟΑΙΤ1ΚΗ

2.1 Κέρδη ή ταμειακές ροές ως κατάλληλα μέτρα για την αξιολόγηση 
της αττοδοτικότητας και ρευστότητας;

Αυτό που διαπιστώνεται από την βιβλιογραφία είναι πως υπάρχει μια 
έντονη διαμάχη για το πιο είναι πιο σημαντικό μέτρο για την αξιολόγηση της 
ρευστότητας και της αποδοτικότητας μιας εταιρείας.

Διάφορες μελέτες χρησιμοποιούν την τιμή των μετοχών ως πληρεξούσιο 
για τη θεμελιώδη αξία της εταιρείας και αναφέρουν ότι τα κέρδη είναι 
ανώτερα από τις ταμειακές ροές στην εξήγηση της τιμής των μετοχών ή των 
αποδόσεων. Παραδείγματος χάριν, ο Dechow (1994) αναφέρει ότι οι 
αποδόσεις στις μετοχές συνδέονται πιο στενά με τα κέρδη παρά με τις 
ταμειακές ροές . Μια εν δυνάμει υπόθεση σε τέτοιες μελέτες είναι ότι οι τιμές 
των μετοχών απεικονίζουν ακριβώς τις πληροφορίες των μελλοντικών 
ταμειακών ροών που περιλαμβάνονται στα τρέχοντα κέρδη και τις ταμειακές 
ροές.

Εντούτοις, τα στοιχεία της Sloan (1996) και του Barth και Hutton (1999) 
προτείνουν ότι οι συμμετέχοντες στην χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζονται 
να σταθεροποιούνται στα τρέχοντα κέρδη χωρίς την εξέταση της διαφορικής 
εμμονής των δεδουλευμένων και των συστατικών των ταμειακών ροών . 
Κατά συνέπεια δεν είναι σαφές εάν η ανώτερη επεξηγηματική ισχύς των 
κερδών για τις αποδόσεις προκύπτει λόγω της δυνατότητας των κερδών να 
απεικονίσουν καλύτερα τις σχετικές πληροφορίες αξίας ή λόγω της 
σταθεροποίησης της χρηματιστηριακής αγοράς στα κέρδη.

Ένα διαφορετικό σύνολο μελετών εξετάζει τη σχετική δυνατότητα των 

κερδών και των ροών μετρητών στην πρόβλεψη των μελλοντικών 
λειτουργικών ροών μετρητών. Ενώ μερικές από τις προηγούμενες μελέτες 
κάτω από αυτό το ύφος (Greenberg, Johnson και Ramesh, 1986, Bowen, 
Burgstahler και Daley, 1986)αναφέρουν μικτά αποτελέσματα , πρόσφατες
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μελέτες (παραδείγματος χάριν, Bath,Cram και Nelson, 2001;Burgastahler, 
Jim Pyo, 1999) χρησιμοποιούν ένα πιο ακριβέστερο μέτρο των 
λειτουργικών ταμειακών ροών και τεκμηριώνουν σαφώς την ανωτερότητα 
των λειτουργικών ταμειακών ροών πέρα από τα κέρδη στην πρόβλεψη των 
μελλοντικών λειτουργικών ροών μετρητών.

Εντούτοις, η χρήση ενός πεπερασμένου συνόλου λειτουργικών ροών 
μετρητών ως αναπλήρωση για την αξία της εταιρείας έχει ορισμένους 
περιορισμούς. Οι λειτουργικές ροές μετρητών δεν είναι ιδιότητες αξίας 
επειδή αγνοούν τις επενδύσεις σε λειτουργικά στοιχεία .Επίσης , ένα 
πεπερασμένο σύνολο μελλοντικών ροών μετρητών δεν συλλαμβάνει μια 
μεγάλη αναλογία της αξίας της εταιρείας (Bernard, Healy, Palepu 2000).

Ένας πρόσθετος περιορισμός της προσέγγισης πρόβλεψης των 
μελλοντικών ροών μετρητών είναι ότι τα συμπεράσματα αντιστρέφονται 
όταν το κριτήριο πρόβλεψης μεταστρέφεται στα μελλοντικά κέρδη. Δηλαδή 
τα τρέχοντα κέρδη ξεπερνούν τις τρέχουσες λειτουργικές ροές μετρητών 
στην πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών. Δεδομένου ότι ούτε τα μελλοντικά 
κέρδη ούτε οι μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές μετρητών δεν είναι 
αυστηρά χαρακτηριστικά αξίας , τα αντιφατικά αποτελέσματα καθιστούν 
δύσκολη την διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ανωτερότητα των 
κερδών ή των ταμειακών ροών.
2.2 Cash flow έναντι κερδών

Τα χρηματοοικονομικά (finance) επικεντρώνονται στις ταμειακές ροές 
παρά στα κέρδη. Το καθαρό εισόδημα και τα κέρδη είναι λογιστικοί αριθμοί 
σχεδιασμένοι για να απεικονίσουν το ποσό των κερδών που πραγματοποιεί 
η επιχείρηση σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ο σκοπός του 
καθαρού εισοδήματος είναι να αναγνωρίζει το εισόδημα όταν γίνεται η 
απόκτησή του και τα έξοδα όταν πραγματοποιούνται. Οι ταμειακές ροές 
όμως δείχνουν πότε τα χρήματα εισέρχονται στην εταιρεία και πότε 
φεύγουν. Και τα δύο μέτρα είναι σημαντικά και έχουν ένα σκοπό αλλά τα 
χρηματοοικονομικά δίνουν έμφαση στις ταμειακές ροές. Ο λόγος είναι ο

εξής:
Μία εταιρεία πρέπει να έχει μετρητά για να επιτύχει .Οι εργαζόμενοι πρέπει 

να πληρωθούν , ο εξοπλισμός να αγοραστεί κλπ.. Σκεφτείτε μια επιχείρηση 
η οποία πωλεί για δέκα έτη μια συνδρομή περιοδικού. Η παραπάνω
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επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί για καμιά συνδρομή .Η πώληση κάθε ετήσιας 
έκδοσης αναγνωρίζεται σαν έσοδο αλλά ακόμη δεν έχει εισπράξει μετρητά. 
Έτσι θα έχει θετική εικόνα ως προς τα κέρδη της αλλά θα προχωρά προς 
την χρεοκοπία . Γιατί ;Θα πρέπει να πληρώσει τα έξοδα εκτύπωσης , τα 
μεταφορικά κλπ. ενώ δεν έχει λάβει μετρητά. Μετά από ένα χρονικό 
διάστημα δεν θα έχει χρήματα για να πληρώσει τους λογαριασμούς της .Τι 
γίνεται με την πίστωση; Η πίστωση είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τις 
επιχειρήσεις να λειτουργούνε με αρνητικές ταμειακές ροές αλλά για μια μικρή 
χρονική περίοδο.
2.3 Cash Flow και μερισματική πολιτική

Το επίπεδο του μερίσματος εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης 
να πληρώνει. Η ικανότητα που έχει μια επιχείρηση να πληρώνει μερίσματα 
αντικατοπτρίζει την χρηματοοικονομική κατάσταση των διαφόρων 
υποθέσεών της . Η Simons το 1994 παρατήρησε ότι όταν μια επιχείρηση 
αντιμετωπίζει οικονομική δυσπραγία τότε υπάρχει σχέση μεταξύ των 
ταμειακών ροών και των πληρωμών μερισμάτων .Αυτό το επιχείρημα είναι 
εύλογο για δύο λόγους .Πρώτο , η πληρωμή μερισμάτων πραγματοποιείται 
από μετρητά και κάτω από συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας , όπου οι 
ταμειακές ροές είναι ελάχιστες, θα πρέπει να αναμένεται ότι δεν θα 
πληρωθούν μερίσματα. Δεύτερον , μακροχρόνια οι ταμειακές ροές είναι 
σημαντικές για τη διατήρηση της πληρωμής μερισμάτων .Συνεπώς οι 
μέτοχοι δίνουν μεγάλη προσοχή στις μελλοντικές ταμειακές ροές με τη 
μορφή των μελλοντικών μερισμάτων όταν αξιολογούν την επιχείρηση. Η 
DeAngelo (1990,ρ.1430) πρότεινε ότι οι manager των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε άσχημη οικονομική θέση και έχουν όμως μακρόχρονη ιστορία 
μερισμάτων είναι πρόθυμοι να μην πληρώνουν μερίσματα στο παρόν για να 
μπορούν να πληρώνουν στο μέλλον. Η εναλλακτική λύση όταν δεν υπάρχει 
επαρκή ποσότητα μετρητών είναι να μειώσουν τις πληρωμές μετρητών ή να 
δανειστούν για να πληρώσουν.
2.4 Η σττουδαιότητα της αποδοτικότητας της επιχείρησης όσον αφορά 
την μερισματικής πολιτική της .
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Η πολιτική μερισμάτων λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως : 
τα κέρδη της εταιρίας, τις ταμειακές ροές, τις απαιτήσεις κεφαλαίου , τις 
προσδοκίες των μετόχων και τις μελλοντικές προοπτικές κερδών .

Η παρελθούσα αποδοτικότητα της επιχείρησης μπορεί να παρέχει 
οδηγίες στην τρέχουσα μερισματική πολιτική και παραπέρα στις απόψεις 
των managers σχετικά με τα μελλοντικά κέρδη. Η μελέτη της Lintner’s ήταν η 
πρώτη που πρότεινε ότι τα παρελθόντα ,τρέχοντα και τα μελλοντικά κέρδη 
ήταν οι περισσότερο σημαντικές πηγές πληροφοριών στις αποφάσεις των 
manager σχετικά με τις αλλαγές στα υπάρχοντα επίπεδα της μερισματικής 
πολιτικής2. Μολονότι ο Brittain (1966) παρατήρησε ότι το μοντέλο της 
Lintner’s θα μπορούσε να βελτιωθεί αντικαθιστώντας την μεταβλητή του 
κέρδους με τη μεταβλητή των ταμειακών ροών ,μία μελέτη αργότερα από 
τους Fama και Babiak (1968) συμπέρανε ότι το πρωταρχικό μοντέλο του 
Lintner ήταν αποδοτικό και ότι η χρήση του καθαρού κέρδους παράγει 
αποτελέσματα που ήταν ανώτερα σχετικά με τα αντίστοιχα του μοντέλου στο 
οποίο είχε λάβει μέρος η μεταβλητή των ταμειακών ροών .Και άλλες έρευνες 
επιβεβαίωσαν τις απόψεις του Lintner για το ότι τα τρέχοντα και μελλοντικά 
κέρδη επιδρούν στη μερισματική πολιτική .Οι Healy και Palepu (1988) 
ανακάλυψαν ότι οι εταιρείες που ανακοινώνουν την διανομή μερίσματος 
εμφανίζουν αύξηση των κερδών , η οποία διαρκεί και για τα δύο επόμενα 
χρόνια μετά την ανακοίνωση της διανομής. Από την άλλη, οι εταιρείες που 
δεν διανέμουν μέρισμα αντιμετωπίζουν πτώση των κερδών τους. Από την 
ανάλυση των συντελεστών που ευθύνονται για τις μειώσεις στο μέρισμα 
στην προηγούμενη μελέτη αποκαλύφθηκε ότι η μείωση των κερδών ή οι 
ζημίες ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στη μείωση των μερισμάτων. 
Γενικά , τα ευρήματα όλων των ερευνών είναι σταθερά με την πρόταση ότι 
οι αλλαγές στο επίπεδο μερισμάτων είναι ανάλογες των συστηματικών 
αλλαγών στα κέρδη.

Οι ανακοινώσεις μερισμάτων είναι η εστίαση της εκτενούς έρευνας στις 
αμερικάνικες αγορές. Οι υποθέσεις που βασίζονται στην ασυμμετρία των 
πληροφοριών και στην επανεπένδυση των ελεύθερων ταμειακών ροών

2 Η έρευνα του Lintner αποκάλυψε ότι "το επίπεδο των τρεχόντων κερδών ήταν σχεδόν 
αμετάβλητα το αρχικό σημείο στη διοικητική εκτίμηση για το εάν τα μερίσματα πρέπει να 
αλλάξουν" (Σ. 101-102). Σημείωσε ότι "μερικές περαιτέρω αυξήσεις στα τρέχοντα 
μερίσματα πρόκειται να αναμένονται ακόμα και στα έτη όταν τα κέρδη προμηνύουν κάποια 
πτώση όποτε οι ουσιαστικές πιο πρόωρες αυξήσεις στα κέρδη δεν έχουν απεικονιστεί 
πλήρως στα μερίσματα" (σελ. 103).
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παρέχουν την κοινή ερμηνεία των αντιδράσεων στις τιμές των μετοχών κατά 
τις ανακοινώσεις μερισμάτων.

Η μια δημοφιλής υπόθεση, η υπόθεση πληροφοριών των ταμειακών 
ροών (cash flow information hypothesis), προτείνει ότι η διοίκηση 
χρησιμοποιεί τα μερίσματα για να μεταβιβάσει τις εσωτερικές πληροφορίες 
για τις ταμειακές ροές της εταιρίας που δεν είναι διαθέσιμες σε άλλους 
συμμετέχοντες στην αγορά. Μια ανακοίνωση της αύξησης μερισμάτων 
(μείωση) είναι μια δήλωση από τη διοίκηση ,της γνώσης τους για τις ευνοϊκές 
(δυσμενείς ) μελλοντικές προοπτικές για την εταιρία. Οι μεγαλύτερες 
αλλαγές στο μέρισμα υπονοούν τις μεγαλύτερες αλλαγές στις ταμειακές ροές 
της εταιρίας. Επομένως, το μέγεθος της αντίδρασης της αγοράς σχετίζεται 
θετικά με το μέγεθος της αλλαγής των μερισμάτων (π.χ., Asquith και 
Mullins, 1983 Denis et Al, 1994).

Η εναλλακτική υπόθεση, η υπόθεση των ελεύθερων ταμειακών 
pocov(free cash flow hypothesis), υπονοεί ότι τα μερίσματα πληρώνονται 
στους μετόχους προκειμένου να αποτραπούν οι διευθυντές από την 
οικοδόμηση μεγάλων επιχειρήσεων του στενού ενδιαφέροντος των . Οι 
διευθυντές έχουν την τάση να επενδύσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές 
στην αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων τους αλλά όχι σε κερδοφόρα 
προγράμματα. Οι μέτοχοι θα προτιμούσαν να δουν μια αύξηση στο μέρισμα 
που θα μείωνε τις ελεύθερες ταμειακές ροές που θα διαχειριζόταν οι 
διευθυντές. Κατά συνέπεια, οι τιμές των μετοχών αντιδρούν ευνοϊκά στις 
ανακοινώσεις των αυξήσεων μερισμάτων και δυσμενώς στις μειώσεις 
μερισμάτων , τα οποία μερίσματα επανεπενδύονται (Lang και Litzenberger, 
1989).
2.5 Τα λογιστικά κέρδη ή οι ελεύθερες ταμειακές ροές παρέχουν μια 
καλύτερη εκτίμηση των ποσοστών κέρδους στις μετοχές ;

Υπάρχουν δύο ευρέως αποδεκτές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται 
για να υπολογίσουν την αγοραστική αξία μιας εταιρίας (Vs). Η λογιστική 
προσέγγιση (accounting approach ) υποθέτει ότι η εκτιμώμενη αξία (Vs) 

βασίζεται στην παρούσα αξία της μελλοντικής ροής εισοδήματος , όπου η 

διαφορά ανάμεσα στα κέρδη και στις ταμειακές ροές είναι το άθροισμα των 
δεδουλευμένων . Οι Penman και Sougiannis (1998) βρήκαν ότι τα
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προβλεπόμενα δεδουλευμένα κέρδη των αμερικανικών επιχειρήσεων 
παράγουν τα χαμηλότερα σφάλματα αξιολόγησης από εκείνα που 
βασίζονται στις προβλεπόμενες ροές μετρητών. Ένα μοντέλο 
χρηματοδότησης (financial approach) από την άλλη υποθέτει ότι η αξία της 
μετοχής μιας εταιρίας (Vs) είναι σχετική της προεξόφλησης των 
μελλοντικών ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFE), Rappaport (1998), 
Heckel και Livnat (1992), Brealey και Myers (1999) και Damodaran (2001).

Η έρευνα των τελευταίων ετών έχει προσπαθήσει να παρέχει τα 
εμπειρικά στοιχεία πάνω στην σχέση μεταξύ των ελεύθερων ταμειακών 
ροών και των κερδών. Οι Kaplan και Ruback (1995) εξετάζουν την 
απόδοση των τεχνικών των προεξοφλημένων ροών μετρητών στην 
αξιολόγηση της εξαγοράς άλλων εταιρειών και στην επανεπένδυση. 
Εκθέτουν τα αποτελέσματα που δείχνουν ότι οι τεχνικές ταμειακών ροών 
λειτουργούν αποδοτικά όπως οι τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούν 
την σύγκριση εταιρειών και συναλλαγών . Εντούτοις, δεν συγκρίνουν τις 
τεχνικές ταμειακών ροών με τις τεχνικές των κερδών . Οι Penman και 
Sougiannis (P&S) (1998) είναι οι πρώτοι που έκαναν αυτήν την σύγκριση. Οι 
αξιολογήσεις τους είναι βασισμένες κατά μέσον όρο στα εκ των υστέρων 
κέρδη και ταμειακές ροές . Διαπιστώνουν ότι οι τεχνικές κερδών ξεπερνούν 
με συνέπεια τις τεχνικές ταμειακών ροών πέρα από τους εναλλακτικούς 
ορίζοντες πρόβλεψης. Η ανάλυσή τους συμπεραίνει ότι η αρχική 
ανωτερότητα των τεχνικών των κερδών εμφανίζεται για δύο λόγους. Πρώτα, 
οι τεχνικές των ταμειακών ροών παρουσιάζουν τα έξοδα της 
προσδοκώμενης επένδυσης, ενώ η προσέγγιση των κερδών τα 
κεφαλαιοποιεί. Δεύτερον, η τεχνική των κερδών αναγνωρίζει τις μη 
χρηματικές αξίες . Κατά συνέπεια στον υπολογισμό της αξίας μιας εταιρίας οι 
προβλέψεις των κερδών απαιτούν έναν κοντύτερο ορίζοντα έναντι των 
ελεύθερων ροών μετρητών.

Οι Hackel και Livnat (HL)(1992, σελ. 6) θεωρούν ότι οι ελεύθερες ροές 
μετρητών είναι ανώτερες από την προσέγγιση των κερδών για διάφορους 
λόγους. Παραδείγματος χάριν, δείχνουν ότι τα κέρδη υπόκεινται στη 

διακριτικότητα των managers , όπως μπορούν να λαμβάνουν μέρος στην 
εφαρμογή των προτύπων λογιστικής άρα και να επηρεάζουν τα κέρδη. 

Δηλαδή οι εταιρίες μπορούν να έχουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην 
αναγνώριση των εσόδων , την αναγνώριση της δαπάνης και την κατανομή
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του κόστους στις περιόδους. Πρόσθετα, οι παραπάνω δηλώνουν ότι οι 
ελεύθερες ροές μετρητών δεν επηρεάζονται από την επιλογή των μεθόδων 
λογιστικής και είναι ανεξάρτητες από την διακριτικότητα των managers όσον 
αφορά τις πραγματικές δαπάνες μετρητών. Επίσης οι Hackel και Livnat 
(1992, Σελ.. 138-149) συζητούν τους περιορισμούς στις εκθέσεις των 
κερδών γενικά και αναπτύσσουν τις συγκεκριμένες ανεπάρκειες της 
λογιστικής προσέγγισης για επενδυτικούς σκοπούς . Παραδείγματος χάριν, 
η λογιστική των δεδουλευμένων απαιτεί την εκτίμηση της δαπάνης 
απόσβεσης για μια περίοδο. Οι εταιρίες υπολογίζουν τη δαπάνη απόσβεσης 
από την πρόβλεψη της ωφέλιμης ζωής των περιουσιακών στοιχείων και την 
αξία εκποίησης.

Αυτές οι εκτιμήσεις μπορούν να περιέχουν σφάλματα και επιπλέον, όταν 
ενημερώνουν οι εταιρίες τις εκτιμήσεις της ωφέλιμης ζωής των πάγιων 
στοιχείων τους , το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια αύξηση ή μια μείωση 
των κερδών.
2.6 Η σχέση μεταξύ των κερδών και των ταμειακών ροών ως προς την 
αποδοτικότητα και ρευστότητα.

Σύμφωνα με τα αμερικάνικα λογιστικά πρότυπα και προηγούμενες 
έρευνες , τα κέρδη παρέχουν ένα καλύτερο μέτρο της αποδοτικότητας μιας 
επιχείρησης από τις ταμειακές ροές .Πληροφορίες σχετικά με τα κέρδη μιας 
επιχείρησης και τα συστατικά τους , μετρημένα με βάση την λογιστική των 
δεδουλευμένων ,γενικά παρέχουν μια καλύτερη ένδειξη της αποδοτικότητας 
της επιχείρησης από ότι κάνουν οι πληροφορίες για τις τρέχουσες 
εισπράξεις και πληρωμές .Αποτελέσματα από προηγούμενες έρευνες της 
αγοράς υπονοούν ότι τα κέρδη είναι περισσότερο σχετικά από ότι οι 
ταμειακές ροές (Dechow 1994, Biddle, Seow and Siege 1995, Rayburn 
1986, Sloan 1996).Ένας μεγάλος αριθμός manager χαρτοφυλακίου και 
αναλυτών επιμένουν ότι οι ταμειακές ροές αποτελούν περισσότερο 
σημαντικό μέτρο της αξίας μιας επιχείρησης παρά τα κέρδη (Institutional 
Investor August 1988 ρ.55) .Νεότερη έρευνα αναφέρει ότι το 61,8 % των 

χρηματοοικονομικών manager θέτουν σαν πρώτη προτεραιότητα την 
μεγιστοποίηση των ταμειακών ροών . Γενικά υπάρχει μια αντίθεση για το 
ποιο είναι σημαντικότερο σε μια επιχείρηση : τα κέρδη ή οι ταμειακές ροές.
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Σε κάθε στάδιο , στον κύκλο ζωής μιας οικονομικής οντότητας , 
διαφορετικά μέτρα αττοδοτικότητας αποκτούν διαφορετικούς βαθμούς 

σπουδαιότητας.
Τα μετρητά είναι περισσότερο σημαντικά από τα κέρδη για τις 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ύφεση. Οι ταμειακές ροές είναι ένα καλύτερο 
μέτρο της ανάκαμψης μια επιχείρησης μετά από οικονομική ύφεση , από ότι 
τα κέρδη. Επίσης ένας βασικός λόγος αποτυχίας των επιχειρήσεων είναι η 
έλλειψη μετρητών και η κακή διαχείρισή τους παρά η έλλειψη κερδών.

Τα κέρδη αποτελούν βασικό στοιχείο για την αξία μιας επιχείρησης στο 
στάδιο της ωριμότητας. Στα αρχικό και στα μετέπειτα στάδια του κύκλου 
ζωής μιας επιχείρησης (άνθησης και ύφεσης ) το μέτρο των ταμειακών 
ροών είναι περισσότερο σημαντικό από τα κέρδη .

Τα μετρητά είναι ο «βασιλιάς» για πολλούς επενδυτές που επιλέγουν 
μετοχές. Τα κέρδη ,τα μερίσματα και τα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι 
σημαντικοί παράγοντες αλλά περισσότερο σημαντική είναι η δυνατότητα της 
επιχείρησης να δημιουργεί μετρητά που επιταχύνουν την ανάπτυξή της.

«Δυνατές» ταμειακές ροές επιτρέπουν μια εταιρεία να αυξήσει τα 
μερίσματά της, να αναπτύξει νέα προϊόντα , να εισέλθει σε νέες αγορές να 
εξοφλήσει τις υποχρεώσεις, να αγοράσει νέα μερίδια και ακόμη να γίνει 
στόχος απόκτησής της από άλλες εταιρείες. Τα κέρδη μιας εταιρείας θα 
κυριαρχούν σαν σταθερό μέτρο της αποδοτικότητάς της και του 
υπολογισμού της τιμής της μετοχής της . Όμως μικρές λογιστικές διαφορές 
μπορεί να δυσκολέψουν την παρακολούθηση των κερδών διαχρονικά ή 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Πραγματικές ταμειακές ροές είναι απαλλαγμένες 
από πολλά από τα προβλήματα της συγκρισιμότητας ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις και της συνέπειας διαχρονικά .

Οι managers χρησιμοποιούν τα μερίσματα για να μεταβιβάσουν 
εσωτερική πληροφόρηση για τις ταμειακές ροές της επιχείρησης που δεν 
είναι διαθέσιμες σε τρίτους. Μια ανακοίνωση της αύξησης (μείωσης) του 
μερίσματος είναι μία δήλωση από την διοίκηση για τις προοπτικές της 
επιχείρησης. Μεγάλες αλλαγές στο μέρισμα υπονοούν μεγαλύτερες αλλαγές 

στην ταμειακή ροή της επιχείρησης . Επίσης, η ένταση της αντίδρασης της 
αγοράς σχετίζεται θετικά με το μέγεθος αλλαγής του μερίσματος ( Asquith 

and Mullins, 1983 ; Denis et al. 1994).
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Μία άλλη εναλλακτική υπόθεση υπονοεί ότι τα μερίσματα πληρώνονται 
στους μετόχους για να εμποδίσουν τους managers από το να 
κατασκευάσουν ανεπιθύμητες «αυτοκρατορίες», που θα ελέγχονται μόνο 
από τους ίδιους. Οι μέτοχοι προτιμούν να δουν μια αύξηση στο μέρισμα που 
θα μειώσει το free cash flow στους managers. Σαν αποτέλεσμα , οι τιμές των 
μετοχών αντιδρούν θετικά στις ανακοινώσεις αυξήσεων μερισμάτων και 
αρνητικά στις μειώσεις (Lang and Litzenberger ,1989).

Η κατάσταση ταμειακών ροών μιας επιχείρησης καθορίζεται από τις 
ταμειακές εισροές και εκροές της παραγωγικής λειτουργίας , των 
επενδύσεων και της χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τα δεδομένα έρευνας , η 
ανακοίνωση για μερισματικές αλλαγές αποκαλύπτει πληροφόρηση για τις 
ταμειακές ροές της επιχείρησης. Έτσι αναμένεται ότι μια αύξηση του 
μερίσματος θα συνοδεύεται από μια αύξηση στις λειτουργικές ταμειακές 
ροές. Οι μεταβολές του μερίσματος, χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση 
για να σηματοδοτήσουν τα μελλοντικά κέρδη .0 Benartzi et al 1997 
ανακάλυψε ότι στην Αμερική, οι μεταβολές του μερίσματος συνδέονται με 
την αποδοτικότητα των κερδών στα τρέχοντα και προηγούμενα έτη , παρά 
στο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις που ανακοινώνουν αύξηση του μερίσματος 
χαρακτηρίζονται από υψηλότερα κέρδη, χαμηλότερους δείκτες οφειλών και 
αυξημένα επίπεδα επενδύσεων. Από την άλλη οι επιχειρήσεις που 
αντιμετωπίζουν μείωση του μερίσματος , έχουν πτώση στα κέρδη τους ,και 
μειωμένες επενδυτικές δραστηριότητες. Επιτυχημένες επιχειρήσεις με 
υψηλά κέρδη τείνουν να αυξάνουν τις επενδυτικές τους δραστηριότητες.

Τα μετρητά είναι πολύ διαφορετικά από το καθαρό εισόδημα ή τα 
κέρδη. Για παράδειγμα , μία εταιρεία πωλεί ένα προϊόν της σ’ έναν πελάτη 
με πίστωση 90 ημερών. Η εταιρεία μπορεί να καταχωρήσει στα βιβλία της 
την πώληση σαν έσοδο (και παραπέρα σαν κέρδος) .Όμως η ταμειακή ροή 
της εταιρείας δεν θα αλλάξει έως ότου ο πελάτης εξοφλήσει την οφειλή του.
2.7 Η χρησιμότητα των μετρητών στην ερμηνεία των κερδών

Ένας παράγοντας που επηρεάζει ενδεχομένως την δυνατότητα 
ερμηνείας των κερδών είναι η λογιστική διακριτικότητα. Ενώ η 
διακριτικότητα επιτρέπει στους διευθυντές να μεταβιβάσουν τις ιδιωτικές 
πληροφορίες τους για την απόδοση της εταιρείας (Holthausen και Leftwich,
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1983 Watts και Zimmerman, 1986; Healy και Palepu, 1993), η ετερογένεια 
της επιλογές των λογιστικών μεθόδων μπορεί να μειώσει τη συγκρισιμότητα 
των κερδών της εταιρίες. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ένα 
ενδεχομένως ελκυστικό συμπλήρωμα στα κέρδη όταν γίνεται προσπάθεια 
να συγκριθεί η απόδοση

Αυτό είναι συνεπές της μια έρευνα που αναφέρει ότι οι αναλυτές 
πετρελαίου και αερίου θεωρούν τα κέρδη ως αναξιόπιστο εργαλείο για τη 
απόδοση της εταιρείας και επομένως στηρίζονται πρώτιστα της λειτουργικές 

ταμειακές ροές (Oil and Gas Investor, April 1993) . Η μη συγκρισιμότητα 
των κερδών στη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου οφείλεται της διαφορές 
στα κέρδη που προέρχονται από τη χρησιμοποίηση των επιτυχών - 
προσπαθειών εναντίον της μεθόδου του πλήρους-κόστους της λογιστικής 
για της δαπάνες εξερεύνησης, και η μεγάλη μεταβλητότητα της επιλογές των 
διευθυντών μεταξύ αυτών των μεθόδων .Οι πληροφορίες των ταμειακών 
ροών είναι σύμφωνα με της ισχυρισμούς χρήσιμη σε αυτήν κατεύθυνση 
επειδή είναι απρόσβλητες από τη διακριτική επιλογή λογιστικής και ως εκ 
τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετες πληροφορίες στη 
μέτρηση της απόδοσης.

2.8 Σχέση μεταξύ καθαρού εισοδήματος και ταμειακών ροών

Ακόμα σήμερα, πολλοί αναλυτές εμφανίζουν το καθαρό εισόδημα ως το 
κλειδί και την μόνη αληθινή έγκυρη παράμετρο για την αξιολογήσουν την 
αποδοτικότητα μιας επιχείρησης . Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση , εάν 
το καθαρό εισόδημα αυξάνεται, η επιχείρηση πηγαίνει καλύτερα εάν το 
καθαρό εισόδημα πέφτει, η επιχείρηση χειροτερεύει . Συνήθως λέγεται ότι 
μια επιχείρηση που εμφάνισε ένα υψηλότερο καθαρό εισόδημα την 
προηγούμενη χρονιά "παρήγαγε περισσότερο πλούτο" για τους μετόχους 
της από μια άλλη επιχείρηση με ένα χαμηλότερο καθαρό εισόδημα. Επίσης, 
ακολουθώντας την ίδια λογική, μια επιχείρηση που έχει ένα θετικό καθαρό 
εισόδημα "δημιουργεί αξία" και μια επιχείρηση που απώλειες "καταστρέφει 
την αξία".

Το καθαρό εισόδημα μιας εταιρείας είναι ένας αρκετά αυθαίρετος 
αριθμός που λαμβάνεται μετά ορισμένες υποθέσεις της λογιστικής σχετικά 
με τις δαπάνες και τα έσοδα . Αφ' ετέρου, οι ταμειακές ροές είναι ένα
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αντικειμενικό μέτρο, ένας ενιαίος αριθμός ττου δεν είναι υπαγόμενος σε 
οποιοδήποτε προσωπικό κριτήριο. Γενικά , για να μελετήσει κανείς την 
κατάσταση μιας επιχείρησης, είναι πιο χρήσιμο να λειτουργήσει με τις 
ταμειακές ροές (ECF, FCF ή CCF) δεδομένου ότι είναι ένας ενιαίος αριθμός, 
ενώ το καθαρό εισόδημα είναι ένας από τους αρκετούς που μπορούν να 
ληφθούν, ανάλογα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται.

2.9 Cash flow: το κλειδί στην φερεγγυότητα

— ■ ■ ............................................................ - ............................. .............................................................................- ■ -

Οι ταμειακές ροές αποτελούν ένα σημαντικό μέτρο της φερεγγυότητας μια 

επιχείρησης. Ο Heath (1978,ρ.20) σχετίζει τις ταμειακές ροές με την 
οικονομική ευκαμψία, όταν αναφέρει ότι η οικονομική ευκαμψία είναι η 
ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει τις εισπράξεις και πληρωμές μετρητών 
για να επιζήσει μετά από μια περίοδο οικονομικής δυσπραγίας. Επιπλέον οι 
Heath και Rosenfield (1979,ρ.48) διαπίστωσαν ότι:

Η φερεγγυότητα είναι χρηματικό φαινόμενο. Μία φερέγγυα επιχείρηση 
έχει επαρκή μετρητά για να εξοφλήσει τις οφειλές της. Μια αφερέγγυα είναι 
αντίστοιχα μια επιχείρηση που δεν μπορεί να εξοφλήσει άμεσα τις οφειλές 
της . Η αξιολόγηση της φερεγγυότητας είναι βασικά ένα πρόβλημα 
αξιολόγησης του κινδύνου για το αν η επιχείρηση θα μπορέσει να 
συγκεντρώσει μετρητά πριν λήξουν οι οφειλές της.
2.10 Η σπουδαιότητα των ταμειακών ροών : λάθη από την πλευρά 
των επενδυτών

Σε μια αμφισβητούμενη μελέτη, η Sloan [ 1996 ] προτείνει ότι οι 
κεφαλαιακές αγορές σταθεροποιούνται στα τρέχοντα κέρδη και 
αποτυγχάνουν να αξιολογήσουν πλήρως τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στα μη ταμειακά (accruals) και ταμειακά συστατικά.Πιο 
συγκεκριμένα, διαπιστώνει ότι επενδυτές υπεραντιδρούν συστηματικά στα 
μη ταμειακά κέρδη , παρά τη μικρότερη εμμονή τους από ότι τα ταμειακά 

κέρδη (cash earnings). Η Sloan συλλαμβάνει την λάθος αξιολόγηση με μια 

χαμηλού κινδύνου εμπορική στρατηγική που κατέχει ταυτόχρονα μια μεγάλη 
θέση στις εταιρίες με χαμηλά μη-ταμειακά περιουσιακά στοιχεία και μια μικρή 
θέση σε αυτές με υψηλά τα παραπάνω στοιχεία.
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Τα παραπάνω γεγονότα προτείνουν ότι οι επενδυτές διαπράττουν 
ηθελημένα ένα σφάλμα κατά την εκτίμηση των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στα κέρδη. Η οικονομική θεωρία προτείνει ότι η αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι η προεξοφλημένη παρούσα αξία των 

μελλοντικών ροών μετρητών του. Ο Dreman [ 1998 ] συμπεραίνει:
Εάν πάρουμε δύο επιχειρήσεις με παρόμοιες προοπτικές, αγορές, 
προϊόντα, διοικητικό ταλέντο, αυτή με τις υψηλότερες ταμειακές ροές θα 
είναι συνήθως αυτή που έχει μεγαλύτερη απόδοση στην μετοχή της. Στην 
επένδυση, όπως και στους προσωπικούς πόρους χρηματοδότησής , τα 
μετρητά είναι «βασιλιάς» (σελ. 50). Εντούτοις, ο Block [ 1999 ] παρέχει τα 
στοιχεία ότι η σταθεροποίηση των κερδών είναι κυρίαρχη σε όλη την 
οικονομική κοινότητα. Στην πραγματικότητα, η έρευνά του αποκαλύπτει ότι 
οι οικονομικοί αναλυτές ταξινομούν πραγματικά τα κέρδη ως ένα 
σημαντικότερο εργαλείο αξιολόγησης από ότι τα μετρητά .

Το αποτέλεσμα της Sloan εισχωρεί στην καρδιά της υπόθεσης της 
αποδοτικής αγοράς . Η ημι-ισχυρή μορφή της αποδοτικότητας της αγοράς 
υπονοεί ότι οι τρέχουσες τιμές αντανακλούν όλες τις δημόσια διαθέσιμες 
πληροφορίες. Η θεμελιώδης ανάλυση, όπως η στρατηγική που βασίζεται 

στα μη ταμειακά περιουσιακά στοιχεία , δεν θα ανταμείψει τους επενδυτές 
με σημαντικές θετικές αποδόσεις . Μεταξύ των πολυάριθμων μελετών που 

τεκμηριώνουν τις πιθανές παραβιάσεις της αποδοτικότητας της αγοράς , η 
ανακοίνωση της εξέλιξης των τελικών κερδών που τεκμηριώνεται αρχικά 
από τους Ball και Brown [1968] προτείνει ότι οι επενδυτές δεν 
αντιλαμβάνονται αμέσως τον αντίκτυπο των τρεχόντων κερδών.

Δεδομένου ότι η αγορά εμφανίζεται να υπερεκτιμά τα μη ταμειακά κέρδη , 
η εξέταση για την λάθος αξιολόγηση των ταμειακών ροών αντιπροσωπεύει 
μια λογική επέκταση. Μετά τον προσδιορισμό των θετικών αποδόσεων σε 
μια στρατηγική βασισμένη στις ταμειακές ροές , ερευνάται η σχέση μεταξύ 
του χάσματος των ταμειακών και μη ταμειακών ροών. Ο συνδυασμός των 
προηγουμένων αποκαλύπτει πληροφορίες για την ποιότητα των κερδών. 
Ενώ οι επενδυτές τείνουν να σταθεροποιούνται στα κέρδη , διαπιστώνεται 
ότι η αγορά αποτυγχάνει να ερμηνεύσει την ποιότητά τους.

Η μελέτη αυτή συμφωνεί με το πνεύμα του Lakonishok, Shleifer, και 
Vishny [ LSV 1994 ] που βρίσκουν ότι οι εταιρίες με υψηλή τιμή των 

αριθμοδεικτών κέρδη προς τιμή της μετοχής (Ε/Ρ) και ταμειακές ροές προς
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τιμή της μετοχής παράγουν τις υψηλότερες αποδόσεις της ευνοϊκότερης 
συμπεριφοράς του μέσου επενδυτή. Εντούτοις, η μεθοδολογία τους 
διαφέρει σε διάφορους σημεία. Πρώτα, χρησιμοποιούν επιχειρήσεις που 
εμφανίζονται στην λίστα της New York Stock Exchange (NYSE), American 
Stock Exchange (Amex), και Nasdaq. Δεύτερον, οι ορισμοί της λογιστικής 
στρέφονται στα λειτουργικά κέρδη, τα οποία διαχωρίζουνε σε ταμειακές και 
μη , ροές.

Οι ταμειακές και μη, ροές συμβάλλουν στην ασφαλή απόδοση. Έτσι η 
αξία των κερδών ισούται με το σύνολο των πληροφοριών που 
μεταβιβάζονται από τα παραπάνω στοιχεία . Η αγορά αξιολογεί κάθε 
μεταβλητή διαφορετικά επειδή αποκαλύπτει ξεχωριστές πληροφορίες για τα 
μελλοντικά κέρδη. Δεδομένου ότι τα ταμειακά κέρδη είναι πιο συνεχή και 
υπόκεινται σε λιγότερη παραποίηση , εκφράζουν την υψηλότερη ποιότητα 
από τα μη ταμειακά . Επομένως, εάν οι επενδυτές ερμηνεύουν κάθε 
συστατικό ανεξάρτητα, κατόπιν το χάσμα αυτό μεταξύ των παραπάνω ροών 
συλλαμβάνει μοναδικά την λάθος τιμολόγηση της αγοράς.

Τελικά, ο συνδυασμός των κερδών με τις ταμειακές ροές παρέχει τις 
πληροφορίες για τη γενική ποιότητα των κερδών μιας εταιρίας . Επειδή οι 
ταμειακές ροές είναι ο «βασιλιάς», μια εταιρία με υψηλή ποιότητα κερδών 
υπονοεί ότι έχει μια μεγάλη αναλογία των ταμειακών ροών .
2.11 Η αστάθεια των κερδών και η αξιολόγηση της αγοράς

Μια πιθανή σύνδεση μεταξύ της αστάθειας των κερδών και του κόστους 
του κεφαλαίου έχει θεωρηθεί επίσης ως εξήγηση για την εξομάλυνση του 

εισοδήματος .Οι Badrinath, Gay και Kale(1989) υποστηρίζουν ότι οι 
θεσμικοί επενδυτές αποφεύγουν τις επιχειρήσεις που έχουν εμπειρία σε 
μεγάλες διακυμάνσεις στα κέρδη τους ή τις εταιρίες που θεωρούνται 
επικίνδυνες και τείνουν να προτιμήσουν τις εταιρείες με τα ομαλότερα 
κέρδη. Εάν αυτή η απροθυμία των θεσμικών επενδυτών να επενδύσουν σε 
μετοχές με ασταθή κέρδη οδηγεί σε μια μείωση της ρευστότητας και μια 

επακόλουθη αύξηση στο κόστος του κεφαλαίου, το κίνητρο για την 

εξομάλυνση του εισοδήματος μπορεί πράγματι να είναι καλά θεμελιωμένο. 
Παρόμοια ο Bricker et Al (1995) παρουσίασε ότι οι αναλυτές συνδέουν την 
ποιότητα των κερδών με τη δυνατότητα των διευθυντών μιας επιχείρησης
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να διαχειρίζονται τα κέρδη έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές 
καταστάσεις προτείνοντας ότι οι αναλυτές μιας εταιρείας επηρεάζονται 

από την αστάθεια των κερδών και ότι η εισοδηματική εξομάλυνση 
μπορούν να παρακινηθεί από μια επιθυμία να αυξηθούν τα παραπάνω.

2.12 Η διαχείριση των κερδών και η κατανομή του κεφαλαίου

Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας της διαχείρισης των κερδών εξετάζει την 
πιθανή «κακή» διαχείριση των κερδών. Τέτοια "καιροσκοπική" διαχείριση 
των κερδών πραγματοποιείται με την πρόθεση είτε της παραπλάνησης των 
χρηστών των οικονομικών καταστάσεων είτε της προκατάληψης των 
συμβατικών αποτελεσμάτων που εξαρτώνται από τα λογιστικά κέρδη.

Ενώ ο χειρισμός των κερδών με την πρόθεση για να εξαπατήσει μπορεί 
να είναι πραγματικά απαράδεκτος, έχουν υπάρξει λίγα στοιχεία που 
αναπτύσσονται στην έρευνα για την ύπαρξη σημαντικού οικονομικού 
κόστους στην διαχείριση των κερδών . Ο ένας τρόπος στον οποίο η 
διαχείριση των κερδών να προκαλέσει την οικονομική ζημιά είναι εάν ο 
προκύπτουν αριθμός των κερδών έχει επιπτώσεις ενάντια στις αποφάσεις 
επένδυσης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων .Τα λογιστικά 
κέρδη είναι μια σημαντική πηγή σχετικών πληροφοριών αξίας για τους 
επενδυτές. Η σχετική αξία των κερδών μιας εταιρείας εξαρτάται από την 
αναμενόμενη σταθερότητα αυτών των κερδών (Miller και Rock 1985, 
Kormendi και Lipe, 1987). Εάν ένα συστατικό των κερδών αναμένεται να 
είναι σταθερό , οι επενδυτές τοποθετούν σχετικά το περισσότερο βάρος σε 
αυτό το συστατικό στην αξιολόγηση της εταιρίας. Εάν ένα συστατικό των 
κερδών δεν αναμένεται να είναι σταθερό , οι επενδυτές τοποθετούν σχετικά 
λίγο βάρος σε αυτό το συστατικό στις αποφάσεις αξιολόγησής τους. Όταν 
τα κέρδη περιλαμβάνουν διακριτικά μη ταμειακά συστατικά που 
αναγνωρίζονται, όχι επειδή μετρούν την πραγματική οικονομική 
δραστηριότητα, αλλά ως αποτέλεσμα της καιροσκοπικής διαχείρισης των 
κερδών , αυτή η διακριτική μερίδα των μη ταμειακών κερδών έχει ελάχιστη 
ή καμία σταθερότητα.

Εάν οι επενδυτές είναι ανίκανοι να ξεμπερδέψουν τα συστατικά των 
κερδών που ελέγχονται ή μη , μπορούν να παραπληροφορηθούν για τη 

μέση σταθερότητα των αναφερόμενων κερδών μιας εταιρίας. Σε αυτήν την 
τιμή των παραμέτρων, οι κεφαλαιακές αγορές μπορούν υπέρ -κατανείμουν
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το επενδυμένο κεφάλαιο στις μετοχές των εταιριών που ασκούν τη 
διαχείριση των κερδών με στόχο την αύξηση του εισοδήματος και 
υποκατανειμουν στην αντίθετη περίπτωση. Η «κακή» τοποθέτηση του 
επενδυμένου κεφαλαίου οδηγεί τουλάχιστον στην προσωρινή λάθος 
τιμολόγηση των μετοχών των εταιριών που ασκούν την καιροσκοπική 
διαχείριση των κερδών . Ενώ τέτοια λάθος τιμολόγηση δεν υπονοεί 
απαραιτήτως ένα κόστος στην οικονομία συνολικά, μπορεί να οδηγήσει σε 
ουσιαστικές μεταφορές πλούτου μεταξύ των επενδυτών.
2.13 Οι εταιρίες διαχειρίζονται τα κέρδη για σκοπούς της 
χρηματιστηριακής αγοράς;

■*— ! ' - ' - ' ■ '■ ■ ■ ----------------------------------------------------------------- -.................... - JE-.

Οι πρόσφατες μελέτες για τα κίνητρα της αγοράς των μετοχών για την 
διαχείριση των κερδών έχουν επικεντρωθεί στην απροσδόκητη 
συμπεριφορά των μη ταμειακών ροών κατά τη διάρκεια των περιόδων όταν 
τα κίνητρα αγοράς για την διαχείριση των κερδών είναι υψηλά. Αυτά 
περιλαμβάνουν μελέτες διαχείρισης των κερδών στις περιόδους που 
περιβάλλουν τις κύριες συναλλαγές της αγοράς και όταν υπάρχει ένα κενό 
μεταξύ της απόδοσης της εταιρείας και των προσδοκιών των αναλυτών ή 
επενδυτών.

Διάφορες μελέτες εξετάζουν τη διαχείριση των κερδών πριν από την 
διαχείριση των αγορών . Η DeAngelo (1988) αναφέρει ότι οι πληροφορίες 
των κερδών είναι σημαντικές για τις αξιολογήσεις των αγορών και υποθέτει 
ότι οι managers των εταιρειών των οποίων οι μετοχές πρόκειται να 
αγοραστούν έχουν ένα κίνητρο για "να μειώσουν την σημασία" των κερδών. 
Από μια εξέταση που έκανε στις αλλαγές των μη ταμειακών ροών (accruals) 
βρίσκει λίγα στοιχεία για την διαχείριση των κερδών από τις εταιρίες προς 
αγορά . Εντούτοις μια πιο πρόσφατη μελέτη από τους Perry και Williams 
(1994), που εξετάζει τις απροσδόκητες μη ταμειακές ροές ελέγχοντας τις 
αλλαγές στα έσοδα και την απόσβεση του κεφαλαίου βρίσκει ότι οι 
απροσδόκητες μη ταμειακές ροές είναι αρνητικές (μείωση του εισοδήματος) 
πριν από την απόφαση των managers για αγορά των μετοχών.

Οι πρόσφατες μελέτες επίσης έχουν εξετάσει εάν οι managers δίνουν 

μικρότερη βαρύτητα στα κέρδη στις περιόδους που περιβάλλουν την 

προσφορά των εταιρειών στην χρηματιστηριακή αγορά .Τα συμπεράσματα 
δείχνουν ότι οι εταιρίες εκθέτουν τις θετικές απροσδόκητες μη ταμειακές
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ροές πριν από τις προσαρμοσμένες προσφορές . Υπάρχουν επίσης 
στοιχεία της αντιστροφής των απροσδόκητων μη ταμειακών ροών μετά από 
τις αρχικές δημόσιες προσφορές (Teoh, Wang, Rao) και την απόκτηση που 
χρηματοδοτείται από την χρηματιστηριακή αγορά .

Άλλες μελέτες της διαχείρισης των κερδών για τους λόγους της 
κεφαλαιακής αγοράς έχουν εξετάσει εάν τα κέρδη κατορθώνουν για να 
συναντήσουν τις προσδοκίες των οικονομικών αναλυτών, των επενδυτών, ή 
τη διαχείρισης. Οι Rayne, Robb και Payne (1977) και Burgstahler και 
Eames (1998) βρήκαν ότι οι εταιρίες διαχειρίζονται τα κέρδη για να 
συναντήσουν τις προβλέψεις των αναλυτών. Ο Bushee (1998) εκθέτει ότι οι 
εταιρίες εμφανίζονται να διαχειρίζονται τα κέρδη μέσω των μειώσεων στα 
έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εάν έχουν ένα υψηλό ποσοστό της 
ιδιοκτησίας από τα ιδρύματα με τον υψηλό κύκλο εργασιών χαρτοφυλακίων. 

Εντούτοις, γενικά , η θεσμική ιδιοκτησία δεν περιλαμβάνει τους managers , 

οι οποίοι διαχειρίζονται τα κέρδη με αυτόν τον τρόπο.
Η μέτρηση των κερδών είναι μια από τις πολύ συχνά αναφερόμενες 

στατιστικές για την απόδοση της επιχείρησης . Είναι καλά γνωστό ότι τα 
κέρδη μεταβιβάζουν τις πληροφορίες για την αξία των επιχειρήσεων στους 
επενδυτές. Οι Ball και Brown (1968),Beaver (1968), και Rendleman, Jones 
και Latan6 (1982) ήταν μεταξύ των πρώτων για να εμφανίσουν ότι οι 
εκπλήξεις των κερδών σχετίζονται θετικά τις σύγχρονες αποδόσεις στις 
μετοχές . Πιο πρόσφατα,οι Bernand και Thomas (1990) επίσης εκθέτουν μια 
θετική σχέση μεταξύ των κερδών και των αποδόσεων στις μετοχές , αν και 
υπογραμμίζουν ότι επενδυτής προφανώς υποαντιδρά στις πληροφορίες 
που περιέχονται στα κέρδη . Εντούτοις, οι επενδυτές αντιδρούν και δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι οι αποκαλύψεις των κερδών υποκινούν τις τιμές των 
μετοχών .

Μερικές εταιρίες αυξάνουν τα κέρδη προς τα πάνω πριν από τα 
ζητήματα των μετοχών. Αυτό αυξάνει τα ποσοστά αύξησης των κερδών και 
προκαλεί τους επενδυτές για να διαμορφώσει υπερβολικά αισιόδοξες 

προσδοκίες σχετικά με τη μελλοντική αύξηση των κερδών . Ως συνέπεια, οι 
εταιρίες είναι σε θέση να λάβουν περισσότερο από την πραγματική τους αξία 
για τα μερίδιά τους. Το αυξανόμενο ποσοστό ανάπτυξης , εντούτοις, είναι 
μόνο προσωρινό και γρήγορα αντιστρέφεται μετά από την προσφορά 

καθώς οι ανώμαλες μη ταμειακές ροές μειώνονται. Οι επενδυτές
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αναθεωρούν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη με 
συνέπεια , οι εταιρίες να εκθέτουν τις χαμηλές αποδόσεις στις μετοχές , που 
απεικονίζουν την απογοήτευση των επενδυτών. Οι αναθεωρήσεις είναι 
ιδιαίτερα μεγάλες για τις εταιρίες με ειδικά υψηλά ποσοστά μη ταμειακών 
ροών κατά την προσφορά των μετοχών , και εκθέτουν επίσης πολύ μικρή 
απόδοση των μετοχών.

"Η εισοδηματική εξομάλυνση καθιστά τις τιμές των μετοχών πιο 
πληροφοριακές;", όπου η πληροφόρηση των μετοχών ορίζεται ως το ποσό 
των πληροφοριών για τα μελλοντικά κέρδη και τις ταμειακές ροές που 
απεικονίζεται στην απόδοση των μετοχών της τρέχουσας περιόδου. Αυτό 
είναι μια σημαντική ερώτηση , επειδή τα αποτελέσματα της διαχείρισης των 
κερδών γενικά , και της εισοδηματικής εξομάλυνσης ιδιαίτερα,ως προς την 
αποδοτικότητα της τιμής των μετοχών και την κατανομή των πόρων , είναι 
κατά ένα μεγάλο μέρος άγνωστα. Εάν η εισοδηματική εξομάλυνση προκαλεί 
τις περισσότερες (λιγότερες) πληροφορίες που ενσωματώνονται στις τιμές 
των μετοχών , πιθανώς να βελτιώνει (επιδεινώνει) την κατανομή των 

πόρων.
Η σχέση μεταξύ της εισοδηματικής εξομάλυνσης και της πληροφόρησης 

της τιμής της μετοχής είναι σημαντική και για τους ακαδημαϊκούς και για τους 
σχεδιαστές πολιτικής, επειδή αφορά την αιώνια ερώτηση « πόση λογιστική 
διακριτικότητα » (δηλ., δυνατότητα να ρυθμιστούν τα κέρδη ) θα έπρεπε οι 
εταιρίες να έχουν ; Όπως ο Schipper (1989) επισημαίνει, τα "ερευνητικά 
αποτελέσματα δεν έχουν ρίξει οποιοδήποτε φως στο ζήτημα εάν μερική 
αλλαγή στο ποσό της διευθυντικής διακριτικότητας μπορεί ακόμα και να 
προσθέσει πληροφόρηση στα λογιστικά κέρδη ".

Η λογιστική πλευρά υποθέτει δύο αντίθετα αποτελέσματα της 
εισοδηματικής εξομάλυνσης στην πληροφόρηση της τιμής των μετοχών. Η 
μια άποψη είναι ότι η εισοδηματική εξομάλυνση αλλάζει την πορεία των 
πληροφοριών και καθιστά έτσι τις τιμές των μετοχών λιγότερο 
πληροφοριακές (αποδοτικές). Κατά αυτήν την άποψη, η εισοδηματική 
εξομάλυνση οδηγεί στις λιγότερες πληροφορίες για τα μελλοντικά κέρδη 

και τις ροές μετρητών που απεικονίζονται στις τιμές των μετοχών , οι οποίες 
υπονοούν ότι η διακριτικότητα είναι καταστρεπτική.

Η εναλλακτική άποψη είναι ότι οι διευθυντές χρησιμοποιούν την 
εισοδηματική εξομάλυνση για να αποκαλύψουν τις ιδιωτικές πληροφορίες
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τους για τη μελλοντική αττοδοτικότητα της εταιρίας (Ronen και Sadan [ 1981 
], Chaney και Lewis [ 1995 ], Kirschenheiter και Melumad [ 2002 ]) Σε αυτήν 
την περίπτωση, η εισοδηματική εξομάλυνση οδηγεί στις περισσότερες 
πληροφορίες για τα μελλοντικά κέρδη και τις ροές μετρητών που 
απεικονίζονται στις τιμές των μετοχών ,τα οποία τώρα υπονοούν ότι η 
διακριτικότητα είναι ευεργετική .Έτσι, οι δύο αντιτιθέμενες απόψεις κάνουν 
διαμετρικά αντίθετες προβλέψεις, και η σχέση μεταξύ της εισοδηματικής 
εξομάλυνσης και της πληροφόρησης της τιμής των μετοχών είναι τελικά μια 

εμπειρική ερώτηση.
Τα κέρδη μιας εταιρίας είναι χρήσιμα στους επενδυτές όχι μόνο επειδή 

είναι ένα καλό συνοπτικό μέτρο της πρόσφατης προηγούμενης απόδοσης 
της εταιρίας, αλλά τους βοηθά επίσης για να αξιολογήσουν το μέλλον της 
εταιρίας . Επομένως, μια απροσδόκητη αύξηση στα κέρδη ανά μερίδιο από 
$1 μπορεί να μεταφραστεί σε μια αύξηση από $1 στην τιμή των μετοχών . 
Όταν μελετάμε την σχέση μεταξύ των αποδόσεων στις μετοχές και των 
κερδών , παλινδρομούμε συχνά ένα μέτρο των αποδόσεων σε ένα μέτρο 
των απροσδόκητων κερδών . Χρησιμοποιούμε τα απροσδόκητα κέρδη 
επειδή οποιεσδήποτε κέρδη αλλάζουν και η επίδρασή της στην αξία μιας 
εταιρίας που είναι ήδη γνωστή από τους επενδυτές ενσωματώνεται στην 
τιμή των μετοχών . Επομένως, η επίδραση μιας ανακοίνωσης κερδών στην 
τιμή των μετοχών πραγματοποιείται μέσω των απροσδόκητων κερδών . 
Μια πολύ απλή και συχνά-χρησιμοποιημένη μέθοδος για να μετρήσει τα 
απροσδόκητα κέρδη είναι να ληφθεί η διαφορά των κερδών αυτής της 
περιόδου από τα κέρδη της τελευταίας περιόδου, ή από την μέση πρόβλεψη 
των κερδών από τους οικονομικούς αναλυτές , ή την σε μερικές χώρες από 
την διαχείριση των προβλέψεων των κερδών . Ανεξάρτητα από το πώς οι 
αποδόσεις στα κέρδη και τα απροσδόκητα κέρδη μετριούνται, μια 
σημαντική ερώτηση για έναν ερευνητή είναι εάν τα κέρδη είναι ένα καλό 
συνοπτικό μέτρο της λογιστικής για την αξιολόγηση των μετοχών .

Για πολλούς γενικούς σκοπούς, τα κέρδη και τα συσσωρευμένα κέρδη 
(δηλαδή η αξία των βιβλίων) φαίνονται να είναι καλά συνοπτικά μέτρα για 
τις μετοχές . Ένας όγκος των υπαρχουσών μελετών λογιστικής και 

χρηματοδότησης χρησιμοποιεί απλά τα κέρδη και μερικές φορές την αξία 
των βιβλίων. Εντούτοις, για έναν πολύ απλό λόγο, συχνά τα κέρδη 

μπορούν να μην είναι ένα καλό συνοπτικό μέτρο. Σκεφτείτε για την
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ακόλουθη κατάσταση. Υποθέστε ότι αυτό το μήνα εισπράξατε $20.000 . 
$10.000 από το μισθό και $10.000 από την επένδυση στην αγορά μετοχών . 
Εάν λέτε ακριβώς ότι εισπράξατε $20.000 αυτό το μήνα και σκεφτείτε να 
υποθέσετε πόσο θα κάνετε το προσεχές έτος, η μια καλή εικασία θα ήταν 
$20.000 X 12 = $240.000 συν την αναμενόμενη αύξηση, για παράδειγμα, 
$2.000. Εάν όμως αναλύσετε ότι εισπράξατε $10.000 από το μισθό και 
$10.000 από την αγορά των μετοχών , ίσως θα γινόταν η υπόθεση ότι το 
εισόδημά σας το προσεχές έτος θα ήταν $110,000. [ $10.000 X 12 = 
$120.000 από το μισθό, καμία αύξηση, και μια απώλεια εμπορικών 
συναλλαγών $10.000 . ] Σε αυτό το παράδειγμα, το ποσό των $20.000 
θεωρούνται όμως κέρδη . Αυτό το παράδειγμα επεξηγεί ότι τα κέρδη δεν 
μπορούν πάντα να είναι μια αξιόπιστη σύνοψη των μελλοντικών 
προοπτικών μιας εταιρίας.

Υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα με την οικονομική λογιστική που είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να εξεταστεί. Το πρόβλημα είναι: η λογιστική σχεδιάζεται 
για να είναι μια έκθεση του παρελθόντος, ενώ η τιμή των μετοχών 
απεικονίζει το παρελθόν και το μέλλον. Παρατηρούμε ότι, αφ' ενός, οι 
μελλοντικές προοπτικές μιας εταιρίας γίνονται ένα όλο και περισσότερο 
σημαντικό μέρος της αξιολόγησης της εταιρίας, δεδομένου ότι οι εταιρίες 
δοκιμάζουν τη γρηγορότερη ανάπτυξη και αυξανόμενο .παγκόσμιο 
ανταγωνισμό. Αφ' ετέρου, ο λογιστική συνεχίζει να εκθέτει μόνο το 
παρελθόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Μ

11.1 Ιστορική αναδρομή της έννοιας των ταμειακών ροών (Cash Flows)

Οι ταμειακές ροές δεν είναι μια νέα έννοια Μέχρι το 18° αιώνα ,η 
λογιστική των ταμειακών ροών ήταν το κύριο σύστημα αναφοράς 
(Winjum,1972). Υπήρχε μικρή σπουδαιότητα για τις λογιστικές κατανομές 
(λογιστικούς επιμερισμούς) και την μέτρηση των κερδών, εφόσον οι 
περισσότερες συναλλαγές διεξάγονταν και καταγράφονταν σε όρους 
μετρητών. Όμως η βιομηχανική επανάσταση επιτάχυνε την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων και την διατήρησή τους, πράγμα το οποίο απαιτούσε 
περισσότερα κονδύλια. Η συνθετότητα και ο αριθμός των συναλλαγών 
έδωσε ώθησε στην ανάγκη για περιοδικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
οι οποίες μετρούν τα κέρδη και την οικονομική θέση. Συνεπώς η λογιστική 
κατανομή έγινε απαραίτητη (Littleton και Zimmerman, 1963). Κατά τη 
διάρκεια ζωής μιας εταιρείας, αναμένονταν ότι τα κέρδη και η καθαρή αξία 
των περιουσιακών στοιχείων θα ήταν ίση με τις καθαρές ταμειακές ροές. 
Επίσης η έννοια των ταμειακών ροών αποτέλεσε τον πυρήνα για το 
λογιστικό σύστημα.

Ένα επιχείρημα μεταξύ των υπερασπιστών των ταμειακών ροών είναι ότι 
αυτές αποφεύγουν τις αδυναμίες που συνδέονται με το σύστημα κατανομής 
που αποτελεί τον πυρήνα του παραδοσιακού λογιστικού συστήματος. Έτσι, 
οι υπερασπιστές (Thomas, 1969;Heath, 1978; Jones,1975; Lawson,1968 κ.α. 
) πρότειναν την εγκατάλειψη της μέτρησης του εισοδήματος για χάρη της 
μέτρησης των ταμειακών ροών. Ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της 
λογιστικής των ταμειακών ροών οφείλεται στον Lawson και στον Lee.

Στην χρηματοοικονομική ανάλυση επικρατεί η άποψη , ότι οι ταμειακές 

ροές παρέχουν πληροφόρηση για την αξία μιας εταιρείας, όπως η λογιστική 
των δεδουλευμένων (Charitou και Venieris,1990). Οι ερευνητές όπως ο Ijiri 

(1979), Heath (1978), Climo (1976), Lawson (1968), Lee (1971) πίστευαν ότι 
η πληροφόρηση που παρέχεται από τις ταμειακές ροές ήταν η πιο
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κατάλληλη από την πληροφόρηση της λογιστικής των δεδουλευμένων για 
την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της ρευστότητας και της φερεγγυότητας 
μιας εταιρείας.
11.2 Η αξία της ανάλυσης των ταμειακών ροών

Η ταμειακή ροή σε μια εταιρεία είναι σαν τη ροή αίματος σε έναν 
οργανισμό:εάν η ροή μειωθεί ή σταματήσει αρχίζουν τα προβλήματα .
Οι ταμειακές ροές είναι μια ένδειξη .Ένα πρόωρο σύμπτωμα των 
οικονομικών προβλημάτων είναι οι φτωχές ταμειακές ροές.
Η ανάλυση των ταμειακών ροών εκτός των άλλων μας πληροφορεί και για 
την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση της εταιρείας και για τις 
προτεραιότητες:μετρητά σε μια δεδομένη στιγμή , επενδύσεις , κάλυψη 
χρεών, μερίσματα.
Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις πρέπει να
προγραμματίσουν να προετοιμαστούν για όλα τα γεγονότα και τις πιθανές 
αλλαγές της αγοράς .Ενδεχομένων η σημαντικότερη πτυχή της
προετοιμασίας είναι ο αποτελεσματικός προγραμματισμός των ταμειακών 
ροών.
Πολύ λίγες εταιρείες εφαρμόζουν ενεργητικά ταμειακό προϋπολογισμό. Αυτό 
ίσως οφείλεται στο ότι είναι δύσκολο να ελέγχεται και να παρακολουθείται ο 
ταμειακός προϋπολογισμός γιατί πραγματικά επηρεάζεται από την 
λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των τμημάτων μιας επιχείρησης.
Πολλοί managers υποεκτιμούν τον σχεδίασμά του cash flow ως στρατηγικού 
εργαλείου στα χέρια τους γιατί δεν γνωρίζουν πώς να δημιουργήσουν 
λειτουργικούς ταμειακούς προϋπολογισμούς. Επίσης πολύ συχνά δεν 
επιθυμούν να κάνουν σχεδίασμά περισσότερο συχνά από μια φορά το έτος . 
Σε μια έρευνα των Kinserdal και Kylingstand διαπιστώθηκε ότι περίπου το 
17% των managers έχουν πραγματικά όλη την πληροφόρηση στην διάθεσή 
τους , το 66 % έχουν απλά υπολογισμούς ή γενικά σύνολα και τέλος μόνο 
το 17% ασχολείται προσεκτικά και με μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς 
ταμειακών ροών.

Η ύπαρξη καλών συστημάτων σχεδιασμού ταμειακών προϋπολογισμών 
είναι ουσιαστικό εργαλείο για κάθε διοίκηση της εταιρείας .

Εάν υπάρχει ο σχεδιασμός τότε πολύ μικρές εκπλήξεις μπορούν να 
προκύψουν και αυτές θα έχουν να κάνουν με έκτακτα ή τυχαία γεγονότα .
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Ο συνεχής σχεδιασμός των ταμειακών ροών και η παρακολούθηση τους 
βοηθάει στην αξιολόγηση του δυναμισμού μιας εταιρείας και βοηθάει να 
πραγματοποιηθούν πραγματικά ποιοτικές εξελίξεις στα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες που η εταιρεία προσφέρει. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί τρόποι για 
να ελεγχθεί η ποιότητα αλλά για την Διοίκηση , η ανάλυση των ταμειακών 
ροών είναι μια γρήγορη μέθοδος για την αποκάλυψη προβλημάτων και 
πηγών από τις οποίες αυτά προέρχονται και επηρεάζουν την ποιότητα όλης 
της εταιρείας.
Αποκλίσεις από τις αναμενόμενες ταμειακές ροές είναι σαφείς ενδείξεις 
προβλημάτων που θα αρχίσουν. Οι αποκλίσεις αυτές πρέπει να είναι σημείο 
έναρξης ελέγχων και αναλύσεων ώστε τα προβλήματα να μην αρχίσουν να 
συσσωρεύονται.
Λόγω της φύσεως της η προϋπολογισθείσα ταμειακή ροή επηρεάζεται από 
την τήρηση των προδιαγραφών κόστους ,τιμών πώλησης και προθεσμιών 
από όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης .Έτσι η εφαρμογή συστημάτων 
ελέγχου των ταμειακών ροών εμπλέκει όλα τα τμήματα μιας επιχείρησης και 
τα καθιστά όλα υπεύθυνα για την τήρηση του προϋπολογισμού. Το 
αποτέλεσμα είναι οικονομίες σε όλο το εύρος της δραστηριότητας της 
επιχείρησης.
Συνήθως ο έλεγχος τήρησης του ταμειακού προϋπολογισμού γίνεται σε 
μηνιαία βάση αλλά για εταιρείες με ασθενική χρηματοοικονομική βάση που 
αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή επεκτείνονται σε νέες αγορές , μπορεί και ο 
εβδομαδιαίος έλεγχος να είναι απαραίτητος. Τα ίδιο ισχύει και για εταιρείες 
που βρίσκονται στην διαδικασία ανάπτυξης με διάφορες τεχνικές ή 
αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό που πρέπει να αντιμετωπίσουν με 
εκπτώσεις κ.λ.π.
Όταν ανακαλύπτονται οι ανεπάρκειες ταμειακών ροών ,τα επιχειρησιακά 
οικονομικά σχέδια πρέπει να αλλάξουν για να παρέχουν περισσότερα 
μετρητά. Όταν αποκαλύπτονται υπερβολικά μετρητά , δείχνουν τον 
υπερβολικό δανεισμό ή τη μη απασχόληση κεφαλαίων που θα μπορούσαν 
να επενδυθούν . Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα σχέδιο που θα παράσχει 
ισορροπημένες ταμειακές ροές.

Πολλοί ελεγκτές χρησιμοποιούν παραδοσιακά είτε ένα ισολογισμό είτε μια 

προσέγγιση κύκλων συναλλαγής. Αυτή η προσέγγιση δεν υπογραμμίζει την 
αξία για μετρητά ή γενικά τις καταστάσεις ροών μετρητών. Η αξία των
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ασθενών ταμειακών ροών ήταν εμφανής στην κατάρρευση ττ.χ. της εταιρείας 
Τ. Grant . Η παραδοσιακή ανάλυση που διεξήχθηκε κατά τη διάρκεια του 

ετήσιου λογιστικού ελέγχου δεν αποκάλυψε τα σοβαρά προβλήματα 
ρευστότητας που οδήγησαν σε μια πτώχευση. Ενώ η Τ. Grant εμφάνισε 
θετικά αποτελέσματα είχε έντονα αρνητικές ροές μετρητών που την 
κατέστησαν ανίκανη να ικανοποιήσει τον τραπεζικό δανεισμό και άλλες 
δεσμεύσεις προς τους πιστωτές της.

Εάν η επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων δεν λάβει υπόψη τις 
προσδοκώμενες ροές μετρητών της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις μπορούν 
εσφαλμένα να ερμηνεύσουν την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητά τους 
ως σημάδι ενός οικονομικού μέλλοντος χωρίς προβλήματα.
11.3 Σκοπός και Χρησιμότητα των καταστάσεων ταμειακής ροής

■<7 V ■' I - Ill·'........................... II I. ................................■MM·' I I i'll·' 7 I i ' ■■■■» ίϊ liHB»·

Βασικός σκοπός της καταστάσεως ταμειακής ροής είναι η παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές κατά τη 
διάρκεια μιας περιόδου, συνήθως της λογιστικής χρήσεως. Πέραν αυτού 
παρέχει πληροφορίες για τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές και τις 
καθαρές ταμειακές ροές που απορρέουν από τις καθημερινές εργασίες , 
καθώς και τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μιας 
επιχειρήσεως.
Τα κεφάλαια μιας επιχειρήσεως προέρχονται από δύο πηγές : 
α)εκείνες που συνδέονται με τις εργασίες της επιχειρήσεως και 
β)εκείνες που συνδέονται με την απόκτηση κεφαλαίων, μέσω δανεισμού ή 
αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών ή ομολογιών. 
Τα αποκτηθέντα κεφάλαια χρησιμοποιούνται κυρίως για την κάλυψη των 
καθημερινών δαπανών λειτουργίας της επιχειρήσεως, την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων, την εξόφληση υποχρεώσεων, την καταβολή 
μερισμάτων κ.λ.π.
Έτσι η κατάσταση ταμειακής ροής παρακολουθεί τις μεταβολές που 
επήλθαν στα μεγέθη του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής 
θέσεως.

Η παραπάνω κατάσταση αποσκοπεί στο να βοηθήσει στους επενδυτές, 
τους πιστωτές ,τη διοίκηση της επιχειρήσεως και οποιονδήποτε άλλον 

ενδιαφερόμενο να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη των χρηματοοικονομικών
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και επενδυτικών δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως εντός μια χρονικής 
περιόδου.

Η χρησιμότητα της καταστάσεως ταμειακής ροής υπεισέρχεται και στο 
χώρο της χρηματοοικονομικής διοικήσεως. Η διάκριση των ταμειακών ροών, 
σε προερχόμενες από τις εργασίες της επιχειρήσεως και σε προερχόμενες 
από τις χρηματοοικονομικές .επενδυτικές δραστηριότητες αυτής , 
προσδιορίζει την καθαρά ταμειακή ροή από τις παραπάνω δραστηριότητες. 
Ο προσδιορισμός της καθαρής ταμειακής ροής από τις εργασίες της 
επιχειρήσεως δείχνει την ικανότητα αυτής να διανέμει μερίσματα στους 
μετόχους της, γεγονός το οποίο είναι σημαντικό για τους επενδυτές και τους 
μετόχους της επιχειρήσεως.

Οι καταστάσεις ταμειακής ροής συνοδευόμενες από άλλες λογιστικές 
καταστάσεις παρέχουν πλήρη εικόνα των συναλλαγών μιας επιχειρήσεως 
και της οικονομικής της θέσεως και μπορούν να βοηθήσουν τους 
επενδυτές, πιστωτές και λοιπούς ενδιαφερομένους για τους εξής λόγους :
Α) Ρίχνουν φως στις ταμειακές ροές και δίνουν εξηγήσεις για το είδος των 
οικονομικών συναλλαγών , που επηρεάζουν τα ρευστά διαθέσιμα μιας 
επιχειρήσεως.
Έτσι αν τα ρευστά διαθέσιμα ανέρχονταν στο ποσό A , στην αρχή της 
χρήσεως και στο ποσό Β, στο τέλος της, τότε η κατάσταση ταμειακής ροής 
μπορεί να δώσει εξήγηση για τους λόγους που προκάλεσαν αυτή τη 
μεταβολή .
Β)Παρέχουν τη δυνατότητα προβλέψεως του ύψους, του χρόνου και του 
βαθμού βεβαιότητας των μελλοντικών ροών κεφαλαίων μιας επιχειρήσεως. 
Έτσι βοηθούν στον προγραμματισμό του ύψους των απαιτούμενων 
μελλοντικά κεφαλαίων, με την σύνταξη των ταμειακών προϋπολογισμών. 
Γ)Φέρνουν σε αντιπαράθεση την κερδοφόρα ικανότητα μιας επιχειρήσεως 
με τις διάφορες πληρωμές της.
Η κατάσταση ταμειακών ροών δεν περιορίζεται σε απεικόνιση μόνο των 
εσόδων , που επιτεύχθηκαν σε μια περίοδο και των πραγματοποιηθεισών 
για τα έσοδα αυτά δαπανών, αλλά επεκτείνεται και περιλαμβάνει όλες τις 
ταμειακές ροές. Έτσι περιλαμβάνει τυχόν αυξήσεις κεφαλαίων, λήξη 
δανείων, πώληση διαφόρων περιουσιακών στοιχείων ,μαζί με τα έσοδα από 

τις πωλήσεις , και δίνει μια πλήρη εικόνα των εισροών κεφαλαίων μέσα στην 
χρήση. Επίσης περιλαμβάνει, τις εξοφλήσεις δανείων, τις πληρωμές για
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απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ,την πληρωμή μερισμάτων και φόρων , 
μαζί με τις δαπάνες για την επίτευξη των διαφόρων εσόδων , δίνοντας έτσι 
πλήρη εικόνα των εκροών κεφαλαίων, κατά την ίδια περίοδο.
Δ)Καθιστούν δυνατή την εκτίμηση της ποιότητας του επιτευχθέντος 
αποτελέσματος μιας επιχειρήσεως .
Πιστεύεται, ότι οι πληροφορίες που δίνονται με την κατάσταση ταμειακής 
ροής είναι πιο αξιόπιστες από εκείνες που δίνονται από την κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσεως .Αυτό γιατί οι πληροφορίες της τελευταίας 
βασίζονται σε ένα αριθμό υποθέσεων , εκτιμήσεων και αξιολογήσεων, 
προκειμένου να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα, ενώ οι πληροφορίες της 
καταστάσεως ταμειακής ροής βασίζονται σε περισσότερο συγκεκριμένα 
στοιχεία εισροής και εκροής ρευστών.
Ε)Καθιστούν δυνατή την εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας μιας 
επιχειρήσεως , δηλαδή την ικανότητα αυτής να πραγματοποιεί ορισμένο 
όγκο εργασιών μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.
Το εάν μια επιχείρηση είναι σε θέση να διατηρήσει τη λειτουργική της 
ικανότητα , να την αυξήσει στο μέλλον και να μπορεί να διανείμει μεγαλύτερα 
μερίσματα στους μετόχους της εξαρτάται από το εάν έχει επαρκή κεφάλαια, 
ή μπορεί να τα αποκτήσει από τις δραστηριότητές της.
ΣΤ)Παρέχουν τη δυνατότητα εκτιμήσεως του βαθμού ευελιξίας και 
ρευστότητας μια επιχειρήσεως , δηλαδή την ικανότητα αυτής να μπορεί να 
αλλάζει τόσο το ύψος όσο και το χρόνο των ταμειακών ροών.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να εκμεταλλεύεται τυχόν παρουσιαζόμενες 
ευκαιρίες ή μπορεί να ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες .

Ο όρος ρευστότητα χρησιμοποιείται για να εκφράσει τη χρονική διάρκεια, 
που αναμένεται ότι θα μεσολαβήσει, μέχρις ότου ένα στοιχείο της 
επιχειρήσεως μετατραπεί σε μετρητά ή μέχρις ότου μια υποχρέωσή της 
εξοφληθεί. Η γνώση της ικανότητας δημιουργίας ταμειακών ροών από τις 
εργασίες της επιχειρήσεως είναι σημαντική διότι δείχνει εάν η επιχείρηση 
μπορεί να αντεπεξέρχεται στις δαπάνες και στις υποχρεώσεις της.

Η έννοια της ρευστότητας δεν είναι ταυτόσημη με αυτήν της ταμειακής 

ροής. Ο όρος ρευστότητα, που μετράται με την βοήθεια διαφόρων 
αριθμοδεικτών, αντικατοπτρίζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που λήγουν στην τρέχουσα χρήση καθώς 
και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις .0 όρος ταμειακή ροή
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αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ ταμειακών εισροών και εκροών που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Η 
ρευστότητα είναι έννοια στατική ενώ η ταμειακή ροή έννοια δυναμική. Το 
ύψος της ταμειακής ροής από τις λειτουργικές δραστηριότητες της 
επιχείρησης μπορεί να ερμηνευθεί ως το μέγεθος της αυτοχρηματοδότησης 
που είναι στην διάθεση της επιχείρησης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για 
την εξόφληση των υποχρεώσεων, την πραγματοποίηση επενδύσεων, την 
αποπληρωμή δανείων κ.λ.π.
Ζ)Παρέχουν πληροφορίες ως προς τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες και βοηθούν στο να απαντηθούν ερωτήματα όπως :
-Πως είναι δυνατόν μια επιχείρηση να προχωρήσει στη χρηματοδότηση ενός 
προγράμματος επενδύσεων τη στιγμή που πραγματοποιεί ζημιές;
-Πως χρησιμοποιήθηκαν τα κέρδη της επιχείρησης ;
-Πώς χρηματοδοτήθηκαν τυχόν νέες επενδύσεις της ;
-Γιατί δεν καταβλήθηκαν μεγαλύτερα μερίσματα εν αναμονή αυξημένων 
μελλοντικών κερδών.
-Πως είναι δυνατό να διανέμονται μερίσματα μεγαλύτερα των 
πραγματοποιηθέντων κερδών της χρήσεως .
-Γιατί τα ρευστά μειώθηκαν όταν τα κέρδη της επιχειρήσεως είναι θετικά, 
έχοντας μάλιστα σημειώσει αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη 
χρήση.
-Γιατί η επιχείρηση δανείστηκε κεφάλαια κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 
-Πως οι υποχρεώσεις από ομολογιακά δάνεια εξυπηρετούνται μολονότι η 
επιχείρηση πραγματοποιεί ζημιές .
-Πως χρηματοδοτήθηκε μια αύξηση των κεφαλαίων κινήσεως της 
επιχείρησης.
-Πως τα ρευστά παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο μολονότι σημειώθηκαν ζημιές . 
-Γιατί πρέπει να συναφθούν δάνεια για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων 
σε πάγια, όταν το απαιτούμενο ύψος κεφαλαίων για την χρηματοδότηση 
τους είναι μεγαλύτερο του ύψους των ταμειακών ροών που προήλθε από τις 
εργασίες της επιχειρήσεως.

-Πως εξυπηρετούνται οι υποχρεώσεις της επιχειρήσεως.

-Πως χρηματοδοτήθηκε τυχόν αύξηση των ρευστών της επιχειρήσεως . 

-Είναι οι μέλλουσες εισροές κεφαλαίων επαρκείς για την εξυπηρέτηση των 
υποχρεώσεων της επιχειρήσεως.
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11.4 Αδυναμίες των καταστάσεων ταμειακής ροής

Οι καταστάσεις ταμειακής ροής εμφανίζουν τις πηγές και τις χρήσεις 
κεφαλαίων βασιζόμενες σε ιστορικά γεγονότα. Η κατάσταση ταμειακών 
ροών μπορεί να εμφανίσει

❖ π.χ. μια αύξηση των ακινήτων ή των μηχανημάτων μιας 
επιχειρήσεως, χωρίς όμως να μπορεί να δείξει αν η δαπάνη που 
απαιτήθηκε για την αύξηση των παραπάνω στοιχείων ήταν 
αναγκαία ή επωφελής για την επιχείρηση.

❖ Επίσης μπορεί να δείξει μια αύξηση της αξίας των αποθεμάτων ή 
των απαιτήσεως της επιχείρησης, αλλά δεν μπορεί να εμφανίσει αν 
αυτή ήταν αποτέλεσμα:

α) ανεπάρκειας της διοικήσεως της επιχειρήσεως στην προώθηση των 
πωλήσεων ή
β)σκοπιμότητας αυτής στην πολιτική των πωλήσεων. Στην περίπτωση της 
αυξήσεως των αποθεμάτων αυτό μπορεί να γίνεται, είτε ενόψει αυξήσεων 
των τιμών πωλήσεως των προϊόντων αυτής, είτε λόγω παραγωγής ενός 
νέου προϊόντος που πρόκειται να εισαχθεί στην αγορά , οπότε απαιτείται να 
σχηματιστεί κάποιο ύψος αποθέματος προηγουμένως.

❖ Στην περίπτωση αυξήσεως των απαιτήσεων , η κατάσταση 
ταμειακής ροής δεν δείχνει εάν αυτή οφείλεται σε αλλαγή της 
πιστωτικής πολιτικής της επιχειρήσεως για να επιτευχθούν 
υψηλότερες πωλήσεις με την παροχή περισσότερων διευκολύνσεων 
στους πελάτες της , ή εάν οφείλεται σε υπαιτιότητα των πελατών της 
να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους ή εάν στο τέλος είναι 
αποτέλεσμα αυξημένων πωλήσεων της επιχείρησης.

❖ Η κατάσταση ταμειακής ροής δείχνει, στην περίπτωση εισροής νέων 
κεφαλαίων, ότι μπήκαν νέα κεφάλαια στην επιχείρηση, αλλά δεν 
δείχνει εάν αυτά ήταν αναγκαία ή εάν η άντλησή τους έγινε με τον πιο 
συμφέροντα τρόπο ή εάν τελικά θα ‘πρεπε να είχε αποφευχθεί η 

άντλησή τους με παράλληλο τρόπο ελέγχου των στοιχείων του 

ενεργητικού ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η χρησιμοποίησή 
τους.
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❖ Η κατάσταση ταμειακής ροής συνήθως δεν μας λέει που είναι τα 
κεφάλαια στην περίπτωση της πολυεθνικής επιχειρήσεως, η οποία 
έχει κι άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες. Αυτό διότι 
λόγω των υφιστάμενων συναλλαγματικών περιορισμών σε διάφορες 
χώρες, ή της διαφορετικής φορολογίας, μπορεί να μην είναι σκόπιμη 
η μεταφορά κεφαλαίων από τη μια χώρα στην άλλη όπου είναι 
εγκατεστημένη μια θυγατρική εταιρεία της μητέρας επιχειρήσεως. 
Επίσης δεν μας λέει πόσα κεφάλαια μια επιχείρηση μπορεί να 
δανειστεί από τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται. Μια π.χ. 
μείωση της ρευστότητας της επιχειρήσεως μπορεί να μην είναι 
ανησυχητική αν οι τράπεζες με τις οποίες αυτή συνεργάζεται είναι 
σύμφωνες να καλύψουν μια τέτοια μείωση. Αντίθετα, μια αύξηση του 
βαθμού ρευστότητας της επιχειρήσεως μπορεί να οφείλεται στο ότι 
αυτή υποχρεώθηκε από τις τράπεζες να περιορίσει τις εργασίες της, 
με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση της ρευστότητά της , ενώ στην 
πραγματικότητα βρίσκεται σε αδυναμία όχι μόνο να επεκταθεί αλλά 
και να διατηρήσει το υπάρχον δυναμικό της.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι, μολονότι η κατάσταση 
ταμειακής ροής δίνει ορισμένες γρήγορες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως , 
ποια είναι η προέλευση τυχόν κεφαλαίων που μπήκαν στην επιχείρηση και 
του πως χρησιμοποιήθηκαν, είναι περισσότερη χρήσιμη όταν εξετάζεται σε 
συνδυασμό με τη μελέτη του ισολογισμού, της καταστάσεως 
αποτελεσμάτων χρήσεως ,του προσαρτήματος , τη χρήση αριθμοδεικτών, 
καθώς και με άλλες διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο πρωταρχικός χρηματοοικονομικός στόχος της επιχείρησης είναι η 
μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης (της καθαρής θέσης της 
επιχείρησης ). Η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των 
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που απορρέουν από την 
επιχειρηματική δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας το κόστος κεφαλαίου της 
επιχείρησης ως ποσοστό προεξόφλησης συν την αξία των περιουσιακών 
στοιχείων που δεν συνδέονται με την λειτουργία της επιχείρησης. Η αξία της 
επιχείρησης βασικά εξαρτάται από το αναμενόμενο μέγεθος, το ταϊμινγκ και 

τον κίνδυνο που σχετίζεται με τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές.
Ο χρηματοοικονομικός manager κατά τη λήψη των αποφάσεών του, που 

συνδέονται με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του , έχει ως πρωταρχικό
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στόχο τη μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων, ο οποίος μεταφράζεται 
σε μεγιστοποίηση της τιμής των κοινών μετοχών της επιχείρησης.

Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί να επαυξήσει την αξία της 
επιχείρησης με την αύξηση των αναμενόμενων ταμειακών ροών, με την 
επιτάχυνση της εισροής τους και με τη μείωση του κινδύνου που ενυπάρχει 
σε αυτές.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με την κατάσταση 
παρακρατούμενων κερδών καλύπτει την περίοδο στην οποία αναφέρεται ο 
ισολογισμός, και δείχνει πως τα κέρδη από τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης επηρεάζουν την χρηματοοικονομική κατάσταση αυτής στην 
περίοδο που αναφέρονται. Εντούτοις η κατάσταση αποτελεσμάτων συχνά 
δεν ερμηνεύει τη συνολική μεταβολή στα παρακρατούμενα κέρδη, καθώς και 
άλλα γεγονότα τα οποία δεν εκτίθενται σε αυτή, αλλά μπορεί να επηρεάζουν 
τα καθαρά κέρδη .Επί πλέον η κατάσταση αποτελεσμάτων δεν αντανακλά 
μεταβολές στα άλλα στοιχεία της καθαρής θέσεως όπως π.χ μια αύξηση 
κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως . Αυτές 
όμως οι μεταβολές στην καθαρά θέση περιέχονται στην κατάσταση 
ταμειακής ροής , η οποία παρουσιάζει τις ταμειακές εισροές και εκροές μιας 
επιχειρήσεως κατά την ίδια περίοδο και ερμηνεύει τις μεταβολές στα επί 
μέρους στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. Έτσι η κατάσταση αυτή 
συνδέεται με τη ρευστότητα της επιχείρησης και ταυτόχρονα παρέχει 
πληροφορίες για τις συναλλακτικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες κατά την ίδια περίοδο. Η κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσεως δεν μπορεί ως εκ της φύσεως της να δώσει πληροφορίες για τις 
μεταβολές κάθε στοιχείου μεταξύ δύο διαδοχικών ισολογισμών εκτός αν 
τούτο γίνεται με τη μορφή υποσημειώσεων. Για αυτό η κατάρτιση της 
καταστάσεως ταμειακής ροής είναι απαραίτητη, προκειμένου να υπάρξει 
συνολική εικόνα των ταμειακών ροών σε μια λογιστική χρήση ή περίοδο, 
τόσο αυτών που προέρχονται από τις εργασίες όσο και από άλλες 
δραστηριότητες χρηματοοικονομικής ή επενδυτικής φύσεως .
11.5 Η ανωμαλία των μη ταμειακών ροών

Η σημασία της μελέτης των μη ταμειακών ροών και τα συστατικά των 

ταμειακών ροών ως προς την πρόβλεψη των μελλοντικών αποδοχών έχει 
τονιστεί [ Barth et Al (2001) ]. Επίσης, τα οικονομικά κείμενα και τα πρότυπα 
του FASB (1980) συστήνουν ότι το μεγαλύτερο βάρος τοποθετείται στις
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πληροφορίες των ταμειακών ροών. Η βασική ιδέα υπαινίχτηκε για αυτά είναι 
ότι τα συστατικά των ταμειακών και μη ροών των τρεχόντων κερδών έχουν 
διαφορετικές επιπτώσεις για τα μελλοντικά κέρδη . Ενώ και οι ταμειακές και 
οι μη ταμειακές ροές λαμβάνονται υπόψη για τα τρέχοντα κέρδη , είναι 
αιτιολογημένο ότι η απόδοση των τρεχόντων κερδών είναι πιθανή να εξάγει 
συμπεράσματα για τα μελλοντικά κέρδη εάν είναι αποδοτέα στο τμήμα των 
ταμειακών ροών.

Η Sloan (1996) βρίσκει ότι το επίπεδο τυποποιημένων μη ταμειακών 
ροών σχετίζεται αρνητικά τις ανώμαλες αποδόσεις κατά τη διάρκεια του 
επόμενου έτους προτείνοντας ότι οι επενδυτές της αγοράς των μετοχών 
είναι ανίκανοι να εκτιμήσουν πλήρως ότι το τμήμα των μη ταμειακών ροών 
των κερδών είναι λιγότερο συνεχής από το τμήμα των ταμειακών ροών. 
Συνεπώς, οι επενδυτές τείνουν να υπεραντιδρούν στα κέρδη με μεγάλες μη 
ταμειακές ροές ( θετικές και αρνητικές ). Η υπεραντίδραση αντιστρέφεται 
στη συνέχεια όταν τα κέρδη καταγράφονται στο επόμενο έτος και η αγορά 
αντιλαμβάνεται ότι τα κέρδη της προγενέστερης περιόδου δεν είναι βιώσιμα. 
Η μελέτη της Sloan (1996) έχει οδηγήσει σε μια σειρά μελετών που 
εξετάζουν τη σημασία των ταμειακών και μη ροών και πώς η αγορά τις 
ενσωματώνει .Οι Brandshaw,Richardson και Sloan (2000) παρακολουθούν 
τους ελεγκτές και αναλυτές (ως κύριους μεσάζοντες στην κεφαλαιακή 
αγορά ) και εξετάζουν εάν παρέχουν τους επενδυτές με πληροφορίες 
σχετικά με την διαφορική των ταμειακών και μη ροών . Βρίσκουν ότι οι 
αναλυτές και οι ελεγκτές δε ενημερώνουν τους επενδυτές κατά τον ίδιο 
τρόπο και με ίδια στοιχεία για τις επιπτώσεις της διαφορικής εμμονής των 
παραπάνω στοιχείων .

Οι Barth και Hutton (2000) ερευνούν εάν οι αναλυτές βοηθούν τους 
επενδυτές στη σωστή ερμηνεία των σχετικών ιδιοτήτων αξιολόγησης των 
ταμειακών και μη ροών. Βρίσκουν ότι οι αναλυτές δεν αναγνωρίζουν τη 
διαφορική εμμονή των παραπάνω στοιχείων και συνεπώς οι αναθεωρήσεις 
της πρόβλεψής τους είναι ασυμβίβαστες με αυτήν την διαφορική εμμονή. 
Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι, κατά μέσον όρο, οι αποδόσεις στις μετοχές 

ενσωματώνουν λογιστικές πληροφορίες γρηγορότερα για τις εταιρίες που 
έχουν μεγαλύτερη κάλυψη από τους αναλυτές .

Οι Elgers, Ι_ο και Pfeiffer (2000) ερευνούν και αυτοί εάν οι προβλέψεις των 

αναλυτών εκθέτουν τη διαφορική εμμονή των παραπάνω στοιχείων .
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Βρίσκουν ότι οι αναλυτές αξιολογούν διαφορετικά τις ταμειακές και μη ροές 
αλλά τα βάρη που αποδίδουν σε αυτά αντιστοιχούν στα βάρη που 
υπονοούνται από τη σχέση μεταξύ των πραγματοποιημένων κερδών και 
των προγενέστερων ταμειακών και μη ροών μετά από τον έλεγχο για εννέα 
μεταβλητές ελέγχου συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων κινδύνου του 
μοντέλου των Fama-French Three Factor . Υπάρχουν δύο πιθανά 
προβλήματα με τη συμπερίληψη τόσων πολλών ελέγχων. Πρώτα, το 
μέγεθος των δειγμάτων μειώνεται σημαντικά ,το οποίο μειώνει την ισχύ των 
δοκιμών. Δεύτερον, συμπεριλαμβανομένων τόσο πολλών μεταβλητών 
ελέγχου αυξάνουν την πιθανότητα να απομακρυνθούν από τον στόχο . Με 
άλλα λόγια, τα αποτελέσματα του ενδιαφέροντος μπορούν να διαλυθούν 
από το συνυπολογισμό των μεταβλητών ελέγχου.

Οι Fairfield, Whisenant και Yohn (2000) επανεξετάζουν τη διαφορική 
εμμονή των προηγουμένων στοιχείων στις αποδόσεις της αγοράς (Sloan, 
1996) και συμπεραίνουν ότι η διαφορική εμμονή των ταμειακών και μη 
ροών εξαφανίζεται με την προσθήκη της ανάπτυξης στα λειτουργικά 
στοιχεία ως πρόσθετη μεταβλητή παλινδρόμησης στην εξίσωση των 
κερδών.
11.6 Μοντέλο ταμειακών ροών

Παρουσιάζεται ένα μοντέλο ταμειακών ροών ,τα οποίο προβλέπει ότι οι 
ιστορικές μετρήσεις της αστάθειας των μετρητών και των χαρακτηριστικών 
μιας εταιρείας που επηρεάζουν τα επίπεδα των ταμειακών ροών και της 
αστάθειας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τις προβλέψεις 
των μελλοντικών ταμειακών ροών .

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές για την επιχείρηση j στον χρόνο t 
αναπαριστούν την απόδοση στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας

ΑΠΕι =ρΠΣ, + ω,

ΠΣ: είναι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης στον χρόνο t 

υπολογιζόμενα πριν πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην περίοδο t. 
ρ: το ποσοστό απόδοσης στα αρχικά περιουσιακά στοιχεία 
ω: σφάλμα (θόρυβος ) πάντοτε έχει μηδενικό μέσο αλλά η τυπική του 

απόκλιση μεταβάλλεται κατά την προσομοίωση για να αντιπροσωπεύσει την
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απόκλιση που προέρχεται από την επίδραση διαφόρων παραγόντων της 
επιχείρησης.

Τα περιουσιακά στοιχεία στο αρχικό στάδιο (χρονικό σημείο t) είναι 
συνάρτηση των περιουσιακών στοιχείων στην χρονική περίοδο t-Ι, των 
επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αυτήν την χρονική περίοδο( INV) 
και της οικονομικής απόσβεσης (ED) της ίδιας περιόδου.

n^nZu+INVu-EDt-i

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν επενδύσεις μόνο όταν οι εσωτερικές 

λειτουργικές ταμειακές ροές είναι επαρκείς για να τις χρηματοδοτήσουν.
Οι επενδύσεις κάθε περιόδου είναι συνάρτηση των επιθυμητών επιπέδων 
επενδύσεων και των μετρητών που είναι διαθέσιμα για επένδυση. Εάν τα 
διαθέσιμα μετρητά είναι αρνητικά ή μηδέν , δεν πραγματοποιείται καμία 
επένδυση. Εάν είναι θετικά αλλά μικρότερα από το ποσό της επιθυμητής 
επένδυσης , τότε η επιχείρηση επενδύει έως το σημείο των διαθέσιμων 
μετρητών. Εάν είναι θετικά και μεγαλύτερα από το επιθυμητό ποσό, τότε η 
επιχείρηση επενδύει το επιθυμητό ποσό .Το αποτέλεσμα αυτών των 
περιορισμών στην επένδυση είναι ότι οι επιχειρήσεις μειώνουν τις 
επενδύσεις σε κάποιες περιόδους με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε 
«ασταθείς » επενδύσεις.

Το επιθυμητό επίπεδο επένδυσης κατά την περίοδο t είναι το άθροισμα 
του προβλεπόμενου επιπέδου επένδυσης κατά την περίοδο t καθώς και του 
μη πραγματοποιημένου επιπέδου επένδυσης (εάν υπάρχει ) κατά την 
προηγούμενη χρονική περίοδο. Το προβλεπόμενο επίπεδο επένδυσης 
ακολουθεί μια λογαριθμική πορεία σύμφωνη με την άποψη ότι οι ευκαιρίες 
επένδυσης αυξάνονται κατά τα αρχικά στάδια ζωής μιας επιχείρησης και 
μειώνονται καθώς η επιχείρηση ωριμάζει.

Το μοντέλο προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να δανειστούν 
για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους . Αυτός ο περιορισμός 
ενσωματώνει περιορισμούς του κεφαλαίου στο μοντέλο. Εμπειρικές μελέτες 

προτείνουν ότι οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να μειώσουν τις επενδύσεις 
τους όταν το κόστος απόκτησης εξωτερικών κεφαλαίων είναι υψηλό. Επίσης 

προτείνουν ότι το κόστος απόκτησης κεφαλαίων μιας επιχείρησης σχετίζεται 
θετικά με την αστάθεια των μετρητών (Minton and Schrand,1999).
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Επίσης θεωρούμε δύο εναλλακτικά σενάρια επενδύσεων : 1) Η 
επιχείρηση πάντοτε επενδύει το προβλεπόμενο ποσό άσχετα από το 
διαθέσιμο ποσό των μετρητών και 2) η επιχείρηση επενδύει το 
προβλεπόμενο ποσό κάθε περίοδο άσχετα από το ποσό που υπόκειται σε 
«σφάλμα » .Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις η αστάθεια των μετρητών δεν 
έχει καμία επίδραση στις επενδύσεις .

Η οικονομική απόσβεση στην παραπάνω εξίσωση αντιπροσωπεύει τη 
φυσική φθορά των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης σε όρους της 
ικανότητας της να δημιουργεί απόδοση ,Για μία επιχείρηση με ρυθμό 
ανάπτυξης ευκαιριών επένδυσης μηδενικό , ο ρυθμός επένδυσης σαν 
ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να ισούται με το ρυθμό της 
απόσβεσης έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί το απόθεμα των περιουσιακών 
στοιχείων σε ένα σταθερό επίπεδο. Αποσβένουμε όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία για απλούστευση , μολονότι μερικά οικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που δημιουργούν μετρητά δεν αποσβένονται. Με βάση την 
προηγούμενη προσέγγιση τα αποτελέσματα πιθανώς να μην εφαρμόζονται 
σε επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο ποσό επενδύσεων σε περιουσιακά 
στοιχεία που δεν αποσβένονται.

Πέρα από τα λειτουργικές ταμειακές ροές , εφαρμόζουμε προσομοίωση 
σε χρονολογικές σειρές από παρατηρήσεις για το λειτουργικό εισόδημα3. 
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι και τα επίπεδα μετρητών και τα 
επίπεδα εισοδήματος είναι σχετικά για την αξιολόγηση της οντότητας. Το 
εισόδημα έχει ικανότητα πρόβλεψης επειδή το μη ταμειακό μέρος του 
εισοδήματος παρέχει πληροφόρηση για τις μελλοντικές ροές μετρητών και 
τις μελλοντικές πληρωμές.

Το λειτουργικό εισόδημα (ΛΕ) είναι το εισόδημα πριν τις αποσβέσεις ,την 
χρηματοδότηση και την επένδυση (αλλά μετά τις αυξήσεις του κεφαλαίου 
κίνησης) και έτσι αντιπροσωπεύει το λογιστικό ισοδύναμο των λειτουργικών 
ταμειακών ροών (OPCF):

ΛΕ ,=Ω (OPCF9t+i)-(1 -Ω) OPCF,

Λειτουργικό εισόδημα:ένα μέτρο της δύναμης των κερδών μιας εταιρείας από τις 
καθημερινές λειτουργίες της , το οποίο ισούται με τα κέρδη πριν από την αφαίρεση των 
τόκων και των εισοδηματικών φόρων.

Σελίδα 67



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η διαφορά μεταξύ του ΛΕ ΚΑΙ OPCF (OTHACC) είναι μια γραμμική 
εξίσωση των μελλοντικών λειτουργικών ταμειακών ροών ,οι οποίες 
καταγράφονται στην παρούσα περίοδο μείον την (χειροτέρευση 
μεταστροφή, αντιλογισμό, ακύρωση ) των δεδουλευμένων της 
προηγούμενης περιόδου.

0THACCt=0 (OPCF^-OPCF,)

Η παράμετρος Ω συλλαμβάνει τις διαφορές ανάμεσα στους εμπορικούς 
κύκλους της επιχείρησης. Ο εμπορικός κύκλος της επιχείρησης ισούται με το 
μέσο αριθμό ημερών μεταξύ των πληρωμών μετρητών στους προμηθευτές 
και των εισπράξεων μετρητών από τους πελάτες.
Επίσης κάνει προσομοίωση σε χρονολογικές σειρές παρατηρήσεων για 
μετρητά και λογιστικά κέρδη. Τα λογιστικά κέρδη ισούνται με το λειτουργικό 
εισόδημα μείον την λογιστική απόσβεση .

11.6.1 Μεθοδολογία προσομοίωσης και υπολογισμός της αστάθειας.

Χρησιμοποιώντας το μοντέλο που περιγράφηκε στην προηγούμενη 
ενότητα , γίνεται προσομοίωση για παρατηρήσεις των λειτουργικών 
ταμειακών ροών (OPCF) .ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF) , του 
λειτουργικού εισοδήματος (ΛΕ) και των λογιστικών κερδών από το χρόνο t=- 
(λ-1) μέχρι τον χρόνο t=100 , όπου το λ είναι η υπολογιζόμενη περίοδος 
ωφέλιμης ζωής η οποία μας βοηθά στον υπολογισμό των λογιστικών 
αποσβέσεων. Η περίοδος από τον χρόνο t= -(λ-1) στον χρόνο t=0 παράγει 
τα λ πρώτα χρόνια της επένδυσης που είναι απαραίτητα για να 
υπολογίσουμε την οικονομική απόσβεση μετά τον χρόνο t=0.

Το αποτέλεσμα μετά από την εφαρμογή του μοντέλου αυτού , της 
προσομοίωσης και άλλων μετρήσεων είναι ότι: η ιστορική αστάθεια των 
ταμειακών ροών και τα χαρακτηριστικά της εταιρείας που έχουν επιπτώσεις 
στην αστάθεια των ταμειακών ροών, όπως η ανάπτυξη και η απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων , έχουν επαυξητική επεξηγηματική ισχύ για τα 
μελλοντικά επίπεδα των ταμειακών ροών.
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Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

3.1 Εισαγωγή

Πρώτιστα τα μοντέλα κύκλων ζωής4 έχουν αναπτυχθεί για να εντοπίσουν 

πότε μια επιχείρηση θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και θα προσφέρουν έπειτα 

τις συμβουλές στη διαχείριση για το πώς να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και 

να αποτρέψει τις κρίσεις .

Εξαιτίας του υψηλού ποσοστού αποτυχίας των νέων επιχειρήσεων , οι 

managers θα ήταν χρήσιμο να κερδίσουν μια μεγαλύτερη κατανόηση για το 

πώς οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και αλλάζουν κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. Οι κύκλοι ζωής έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης για να παρέχουν ένα 

πρόωρο σύστημα προβλέψεων για τους managers - για να τους 

προειδοποιήσουν για τις μελλοντικές κρίσεις , τις αιτίες,τις συνέπειες, και 

την κατάσταση γύρω από αυτές.

Κοινή σε όλες τις θεωρίες ήταν επίσης η ιδέα ότι υπάρχει μερικώς 

ελλοχεύουσα λογική ή "γενετικός κώδικας" που οδηγεί την επιχείρηση 

διαμέσου του κύκλου ζωής ζωή- με τις εξωτερικές εκδηλώσεις να 

διαμεσολαβούνται από την "έμμονη λογική, τους κανόνες, ή τα 

προγράμματα που κυβερνούν την ανάπτυξη της οντότητας"

4 Το μοντέλο του κύκλου ζωής θα μπορούσε να οριστεί ως ένα μοντέλο που προσδιορίζει 
διάφορα διακριτικά στάδια από τα οποία μια εταιρία περνά καθώς αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια του χρόνου ακολουθώντας μια στρατηγική ανάπτυξης.
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Ace

Τα κέρδη και οι λειτουργικές ταμειακές ροές περιέχουν ένα περιεχόμενο 
πληροφοριών στα στάδια του κύκλου ζωής όταν τα περιουσιακά στοιχεία 
μιας εταιρείας αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό της αξίας μιας εταιρείας. 
Οι ταμειακές ροές από την χρηματοδότηση και επένδυση προσδοκούνται να 
παρέχουν πληροφορίες για τα στάδια που χαρακτηρίζονται από την 
ανάπτυξη και την αβεβαιότητα .

Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν τον επαυξητικό πληροφοριακό ρόλο του 
CFF στα στάδια της ανάπτυξης , ωρίμανσης και παρακμής αλλά όχι στο 
αρχικό στάδιο .To CFI παρέχει πληροφορίες για όλα τα στάδια του κύκλου 
ζωής.

Οι χαμηλές ροές μετρητών μπορούν να ρίξουν τους προϋπολογισμούς 
στην αταξία, να αποσπάσουν τους διευθυντές από την παραγωγική εργασία, 
να αναβάλουν τα κεφαλαιακά έξοδα ή να καθυστερήσουν τις εξοφλήσεις 
των χρεών .

Οι εταιρίες με τα υψηλότερα επίπεδα αστάθειας των ταμειακών ροών 
έχουν τις χαμηλότερες κεφαλαιακές δαπάνες, το κόστος έρευνας και 
ανάπτυξης και τις δαπάνες διαφήμισης. Η μια εξήγηση για αυτήν την σχέση 
είναι ότι τα διαφορετικά επίπεδα επένδυσης παράγουν τις διαφορετικές 

αστάθειες που οφείλονται στη φύση των επενδύσεων . Οι αστάθειες των 
παραπάνω δαπανών συνδέονται θετικά με την αστάθεια των ταμειακών 

ροών. Οι εταιρίες που δοκιμάζουν τα ελλείμματα μετρητών έχουν σημαντικά 
προαιρετικές επενδύσεις από τις εταιρίες που δεν δοκιμάζουν τα ελλείμματα. 
Οι εταιρίες δεν χρησιμοποιούν τις εξωτερικές αγορές για να ομαλοποιήσουν 
την αστάθεια των ταμειακών ροών και αυτές που κρατούν τα υψηλότερα
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αποθέματα μετρητών έχουν την ευαισθησία της επένδυσης στην αστάθεια 
.Γιατί οι εταιρίες με τις ασταθείς ροές μετρητών γιατί δεν χρησιμοποιούν τις 
εξωτερικές αγορές κατά τη διάρκεια των περιόδων όπου επενδύονται μικρά 
ποσά μετρητών. Ως μια εξήγηση, το κόστος προσπέλασης στις κεφαλαιακές 
αγορές σχετίζονται επίσης με την αστάθεια των ταμειακών ροών μιας 
εταιρίας.

Και ο οικονομικός πίνακας των λογιστικών προτύπων (FASB) και η 
διεθνής επιτροπή προτύπων λογιστικής (IASC) απαιτούν την κοινοποίηση 
των ροών μετρητών μιας επιχείρησης από τη λειτουργία, την επένδυση, και 
τις δραστηριότητες χρηματοδότησης ως μέσο παροχής των χρήσιμων 
πληροφοριών στους χρήστες των οικονομικών δηλώσεων . Η αρχική 
έρευνα των ταμειακών ροών έχει στραφεί στις ροές μετρητών από τις 
λειτουργικές δραστηριότητες (CFO) και παρέχει γενικά τα μικτά στοιχεία ως 
προς τη χρησιμότητα των CFO. Η επόμενη έρευνα, εντούτοις, έχει εμφανίσει 
ισχυρότερη σχέση μεταξύ των αποδόσεων στα αξιόγραφα και των CFO 
μετά από την ρύθμιση αυτής της σχέσης στους παράγοντες όπως η 
μονιμότητα των CFO ή η μονιμότητα των κερδών (ΑΙί 1994, Cheng, Liu, και 
Schaefer 1996).

Σε αντίθεση , σχετικά λίγη έρευνα υπάρχει ως προς τη χρησιμότητα των 
ροών μετρητών από την επενδυτικές δραστηριότητες (CFI), και η έρευνα 
που υπάρχει έχει παραγάγει αδύνατα αποτελέσματα.

Επειδή το CFI παρέχει μια ένδειξη των δραστηριοτήτων επένδυσης των 
διευθυντών της εταιρίας, η αξιολόγηση αγοράς του CFI πρέπει να εξαρτηθεί 
από το εάν αυτές οι επενδύσεις αυξάνουν τον πλούτο των μετόχων, συνεπή 
προς τις επιθυμίες των ιδιοκτητών μιας εταιρίας. Δύο ελέγξιμες προβλέψεις 
ακολουθούν. Πρώτα, η παρουσία κερδοφόρων ευκαιριών επένδυσης, μαζί 
με τα συμβατικά κίνητρα που καταδεικνύονται στην προγενέστερη έρευνα, η 
οποία παρέχει στους διευθυντές τα κίνητρα για να χρησιμοποιήσουν τις 
διακριτικές ροές μετρητών για να αυξήσουν τον πλούτο των μετόχων .

Επομένως, οι επενδύσεις από τις εταιρίες που κατέχουν σχετικά τις 
περισσότερες ευκαιρίες επένδυσης πρέπει να συνδεθούν θετικά με τις 
αποδόσεις στις μετοχές όπως η αύξηση στον πλούτο των μετόχων που 
συνδέεται με αυτές τις επενδύσεις όπου κεφαλαιοποιείται από την αγορά. 
Δεύτερον, οι επενδύσεις από τις εταιρίες που κατέχουν σχετικά λίγες 
ευκαιρίες επένδυσης πρέπει είτε ασήμαντα είτε αρνητικά να συνδεθούν με
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τις αποδόσεις στις μετοχές . Για αυτές τις εταιρίες, η έλλειψη κερδοφόρων 
ευκαιριών επένδυσης παρέχει τους διευθυντές τα κίνητρα να 
υπερεπενδύουν με την αποδοχή μηδενικών ή αρνητικών προγραμμάτων 
NPV (Jensen 1986). Η ένωση μεταξύ των υπερβολικών αποδόσεων στις 
μετοχές και του CFI θα εξαρτηθεί από το σχετικό ποσό ευκαιριών 
επένδυσης που είναι διαθέσιμες σε μια εταιρία.

Ο Cotter (1996) ερευνά το σχετικό περιεχόμενο των πληροφοριών των 
κερδών και των συστατικών των ταμειακών ροών για ένα δείγμα 62 
αυστραλιανών εταιριών. Τα κέρδη και οι ροές μετρητών αποσυντίθενται στα 
μη ταμειακά και στα ταμειακά τμήματά τους και η επεξηγηματική ισχύς 
αυτών των συστατικών για τις αποδόσεις στις μετοχές συγκρίνεται. Συνεπή 
προς την προγενέστερη έρευνα, τα συστατικά των κερδών εμφανίζονται να 
εξηγούν μια μεγαλύτερη αναλογία των αποδόσεων για διαστήματα 
μέτρησης ενός, δύο, πέντε, και δέκα ετών από ότι τα συστατικά των 
ταμειακών ροών, αλλά αυτή η διαφορά στην επεξηγηματική ισχύ εμφανίζεται 
να μειώνεται πέρα από μακρύτερα διαστήματα μέτρησης.

Τα αποτελέσματα επίσης προτείνουν ότι οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες δεν εμφανίζονται να 
έχουν την επαυξητική επεξηγηματική ισχύ πέρα από τις λειτουργικές ροές 
και τα μη ταμειακά ποσά . Στην πραγματικότητα, ο συντελεστής των 
ταμειακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες είναι μόνο σημαντικός σε 
τέσσερα από τα δέκα ετήσια διαστήματα που εξετάζονται και ο συντελεστής 
των ταμειακών ροών από επένδυση είναι ασυμβίβαστος κάθε έτος . 
Συνολικά, οι ροές μετρητών από την επένδυση των δραστηριοτήτων 
βρίσκονται να έχουν λίγο επαυξητικό και σχετικό περιεχόμενο πληροφοριών 
πέρα από τις ροές μετρητών από τις λειτουργικές δραστηριότητες και τις μη 
ταμειακές ροές.

Ο Black (1998) είναι ο πρώτος που μελέτησε για να προτείνει ότι η 
αξιολόγηση της αγοράς για τις ταμειακές ροές (εκτός από τις ροές μετρητών 
από τις λειτουργίες ) και τα κέρδη μπορεί να ποικίλουν βασισμένες σε 
έναν συναφή παράγοντα - τον κύκλο ζωής μιας εταιρείας . Κατασκευάζει τις 
μεταβλητές των ταμειακών ροών για να προσεγγίσει τους ορισμούς των 
ταμειακών ροών του SFAS95 και χρησιμοποιούν έπειτα ένα πολλών 
μεταβλητών σχέδιο ταξινόμησης που βασίζεται στα οικονομικά 
χαρακτηριστικά των εταιριών για να ταξινομήσει τις εταιρίες στα στάδια του
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κύκλου ζωής .Η παλινδρόμηση της αξίας αγοράς μιας εταιρείας στα κέρδη 
και τα μέτρα των ταμειακών ροών παρέχουν τα στοιχεία ότι το CFI μπορεί 
να κατέχει πιο ενήμερες πληροφορίες όσον αφορά την αξία , μέσα και 
διαμέσου των σταδίων του κύκλου ζωής.

Αυτή η μελέτη διαφέρει από τις προηγούμενες σε διάφορους τρόπους. 
Κατ' αρχάς, χρησιμοποιεί μόνο τις πληροφορίες ταμειακών ροών όπως 
αναφέρονται ανά SFAS 95 και αποφεύγει έτσι το πιθανό σφάλμα μέτρησης 
και τα ζητήματα ισχύος που συνδέονται με την κατασκευή των ταμειακών 
ροών δ.Δεύτερον, το καθορισμένο κατασκεύασμα των ευκαιρίας επένδυσης, 
ενώ αφορά τον κύκλο ζωής μιας εταιρίας, είναι μια ευρύτερη περιγραφή της 
δυνατότητας επένδυσης μιας εταιρίας από το κατασκεύασμα του κύκλου 
ζωής που χρησιμοποιείται από το Black(1998). Αυτό το κατασκεύασμα 
επιτρέπει στις εταιρίες σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής να κατέχουν τις 
κερδοφόρες επενδύσεις και έχει τη δυνατότητα να εξετάσει μια ευρύτερη 
σειρά των εταιριών από το μεταβλητό σχέδιο ταξινόμησης που υιοθετείται 
από τον Black.

Με εξαίρεση τον Black (1998), καμία από τις προηγούμενες μελέτες δεν 
προτείνει μια τέτοια εξήγηση για την σχετικότητα των CFI.
3.2 Η θεωρία του εταιρικού κύκλου ζωής και η σχετικότητά της στην 
αξιολόγηση των εταιρειών

Η έννοια του κύκλου-ζωής είναι ένα ελκυστικό οικονομικό πλαίσιο έννοια 
που χρησιμοποιείται συχνά στην ακαδημαϊκή έρευνα και τον οικονομικό 
τύπο, επειδή συλλαμβάνει ένα σύνολο οικονομικών χαρακτηριστικών και 
στρατηγικών για τις εταιρίες σε ένα ιδιαίτερο στάδιο του κύκλου ζωής .

Η θεωρία του εταιρικού κύκλου ζωής είναι η επέκταση του κύκλου ζωής 
του προϊόντος που αναπτύχθηκε στο marketing και στην μικροοικονομία 
(Rink και Swan 1979, και Mueller 1972). Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
κινούνται ανάμεσα σε τέσσερα στάδια : της γέννησης, της ανάπτυξης της 
ωρίμανσης και της πτώσης. Παρόμοια και οι επιχειρήσεις μπορούν να 
βρίσκονται σε αυτά τα στάδια , εξαρτώμενα από το portfolio των προϊόντων. 
Τα μοντέλα του κύκλου ζωής μιας εταιρείας προϋποθέτουν ότι υπάρχει 
κάποια κανονικότητα στην εταιρική ανάπτυξη και ότι αυτή η κανονικότητα 
συμβαίνει κατά τέτοιο τρόπο που η αναπτυξιακή διαδικασία των εταιρειών
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την οδηγεί στην κατάτμηση σε τέσσερα στάδια (Smith, Mitchell και Summer 
1985).

Τα στάδια του κύκλου ζωής χρησιμοποιούνται συχνά στον 
χρηματοοικονομικό τύπο και στην έρευνα . Τα περιοδικά Secured Lender 
(1994), Network World (1994) .Journal of Management (1994) και Journal of 
Business Venturing (1994) παρέχουν μαρτυρίες ότι οι επιχειρήσεις , οι 
επενδυτές και οι ακαδημαϊκοί χρησιμοποιούν τον κύκλο ζωής στην 
αξιολόγηση των εταιρειών .Για παράδειγμα το περιοδικό Secured Lender 
(1994 ρ.38), αναφέρει ότι μια γνώση του σταδίου ανάπτυξης των πελατών 
και μια κατανόηση για το που βρίσκεται η εταιρεία και πως έχει φτάσει εκεί, 
βοηθάνε στην καλύτερη αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 
της εταιρείας , των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και των ικανοτήτων 

της διοίκησης.
Οι προηγούμενες έρευνες δεν έχουν αξιολογήσει τα αποτελέσματα του 

κύκλου ζωής σαν σχετικό μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας της 
εταιρείας. Επίσης νεότερες μελέτες εξέτασαν την σχετικότητα των κερδών 
και των λειτουργικών ταμειακών ροών και τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι 
λαμβάνουν υπόψη σε κάποιο βαθμό την ανάλυση του κύκλου ζωής. Η 
Decow (1994) υποστηρίζει ότι τα κέρδη είναι πιο σχετικά από τις 
λειτουργικές ταμειακές ροές : όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα 
μέτρησης της αποδοτικότητας τόσο μεγαλύτερη είναι η αστάθεια της 
εταιρείας στο κεφάλαιο κίνησης και στις επενδύσεις και τόσο μεγαλύτερος 
είναι ο λειτουργικός κύκλος της εταιρείας .Η υπόθεση αυτή βασίζεται 
πρωταρχικά στην πρόταση ότι οι ταμειακές ροές προβλέπονται να είναι πιο 
αυθαίρετες και υποφέρουν περισσότερο από timing και από άλλα 
προβλήματα παρά τα κέρδη. Αυτό μπορεί να είναι αληθινό για εταιρείες που 
βρίσκονται στο ώριμο στάδιο. Για αυτές όμως που βρίσκονται σε αρχικό 
στάδιο ή ανάπτυξης ή παρακμής τα κέρδη υποφέρουν από αυτά τα 
προβλήματα.

Ένα διαφορετικό παράδειγμα ( Biddle ,Seow, και Siegel 1995) εξετάζει τη 
σχετικότητα των κερδών ,των λειτουργικών ταμειακών ροών και των 
πωλήσεων σε διαφορετικές βιομηχανίες .Υποστηρίζει ότι για τις 
περισσότερες βιομηχανίες, τα κέρδη έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα αλλά 
για κάποιες άλλες οι ταμειακές ροές .Ενώ δεν προσπαθούν να ελέγξουν τον 
κύκλο ζωής , τα αποτελέσματά τους επηρεάζονται απ’ αυτόν .
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Παραπέρα, υπάρχει κάποια μαρτυρία του αποτελέσματος του κύκλου 
ζωής σχετικά με άλλα λογιστικά μέτρα εκτός από τα κέρδη και τις ταμειακές 
ροές .Οι Anthony και Ramesh (1992) έδειξαν ότι η χρηματιστηριακή αγορά 
αντιδρά σε απροσδόκητη ανάπτυξη των πωλήσεων καθώς επίσης και οι 
απροσδόκητες επενδύσεις κεφαλαίου είναι ένας παράγοντας του κύκλου 
ζωής μετά τον έλεγχο για το μέγεθος της εταιρείας , τον κίνδυνο και τα λάθη 
μέτρησης στα μέτρα αποδοτικότητας. Ο Black (1998) βρήκε στοιχεία των 
επιδράσεων του κύκλου ζωής στο περιεχόμενο των κερδών και των 
ταμειακών ροών .Οι Selling και Stickney (1989) , σε μια εξέταση του 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος ανακάλυψαν ότι τα χαρακτηριστικά μιας 
εταιρείας συμπεριλαμβανομένου του κύκλου ζωής είναι χρήσιμα στην 
κατανόηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα οι 
επιχειρήσεις με μεγαλύτερη απόδοση είναι όλες ώριμες , ενώ αυτές με τη 
χαμηλότερη βρίσκονται στο στάδιο της παρακμής.
3.3 Αποτελέσματα του κύκλου ζωής

——...............  .... _ ...................—

Σύμφωνα με τον Myers (1977), η αξία μιας επιχείρησης ισούται με την 
αξία των περιουσιακών στοιχείων συν την αξία των ευκαιριών ανάπτυξης. 
Συγκρίνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων με την αξία των ευκαιριών 
ανάπτυξης καθώς η εταιρεία προχωρά στα στάδια του κύκλου ζωής. Για 
παράδειγμα στο στάδιο της ίδρυσης υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης, 
ενώ στο στάδιο της ωριμότητας έχει σχετικά λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης 
και η αξία της εξαρτάται από τα περιουσιακά της στοιχεία μόνο.

Ο χαρακτηρισμός από τον Myers της αξίας μιας εταιρείας σχετίζεται με 
ένα μοντέλο αξιολόγησης , το οποίο εκφράζει γενικά την αγοραστική αξία 
MVE για κάθε εταιρεία ί στον χρόνο t, σαν γραμμική συνάρτηση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων μετρημένης με την αξία που υπάρχει στα 
λογιστικά βιβλία (Book Value of Entity,BVE) και τις ευκαιρίες ανάπτυξης 
UNA:

Μ VEjt=a1 *Β VEjt+a2*U Ν A* (1)

Εάν η αξία των περιουσιακών στοιχείων που είναι καταχωρημένη στα 
λογιστικά βιβλία ισούται με την αντικειμενική αξία που καθορίζεται σε τέλειες 

αγορές ,η μεταβλητή UNA ισούται με την παρούσα αξία των οριακών 

ταμειακών ροών των ευκαιριών ανάπτυξης και οι μεταβλητές ατ και α2 
ισούνται με τη μονάδα. Εάν η αξία που είναι καταχωρημένη στα βιβλία δεν
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ισούται με την αντικειμενική αξία τους , η UNA επίσης συμπεριλαμβάνει την 
διαφορά μεταξύ των δύο τιμών (λογιστικής και αντικειμενικής). Δηλαδή θα 
περιλαμβάνει και τις ευκαιρίες ανάπτυξης και την παραπάνω διαφορά . Σε 
μια ατελής αγορά , η UNA αντικατοπτρίζει τη διαφορά που υπάρχει στα 
περιουσιακά στοιχεία μεταξύ της καταχωρημένης στα βιβλία αξίας και της 
αξίας ρευστοποίησης ,ενώ οι εη και α2 δεν ισούνται με τη μονάδα..

Τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τις ευκαιρίες ανάπτυξης 
συμπεριλαμβανομένης κάθε διαφοράς στην αξία που οφείλεται στην 
ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων , μπορούν να απεικονιστούν 
στο καθαρό εισόδημα ΝΙ. Το καθαρό εισόδημα αποτελεί πληρεξούσιο για 
την UNA ^.Bernard 1997;Bath και Landsman 1995). Άλλοι πληρεξούσιοι 
παράγοντες των ευκαιριών ανάπτυξης μιας εταιρείας εξαρτώμενων από τα 
στάδια του κύκλου ζωής είναι : οι λειτουργικές ταμειακές ροές (CFO), οι 
ταμειακές ροές από επενδύσεις (CFI) καθώς επίσης και από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (CFF).

Οι πληροφορίες που παρέχει ένα λογιστικό μέτρο μπορούν να 
παρατηρηθούν σε ένα διάγραμμα Venn5. Σ’ αυτό γίνονται συγκρίσεις του 
μεγέθους του κύκλου για να καθορίσουν ποιος είναι ο μεγαλύτερος. 
Προκειμένου να εκτελέσουν την εξίσωση (1), χρησιμοποιείται η παρακάτω 
εξίσωση:

MVErt=ao+a2*BVEjt+ a2*UNAj,+ert
Σε κάθε στάδιο του εταιρικού κύκλου ζωής γίνεται σύγκριση τεσσάρων 
πληρεξουσίων παραγόντων της UNA : καθαρό εισόδημα .λειτουργικές 
ταμειακές ροές (CFO) και ταμειακές ροές από επενδυτικές (CFI) και 
χρηματοοικονομικές (CFF) δραστηριότητες.

Ο Stickney (1996 ,ρ.46) δείχνει τη σχέση μεταξύ των ροών εισοδήματος 
και των ταμειακών ροών σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής .
3.3.1 Υπόθεση της ανάπτυξης: αποτελέσματα του κύκλου ζωής στην 
αξία της εταιρείας.

Στα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας , η αξία των ευκαιριών 
ανάπτυξης είναι μεγαλύτερη στην συνολική αξία της , απ’ ότι τα περιουσιακά

5 Ένα διάγραμμα Venn είναι μια απεικόνιση των σχέσεων μεταξύ και ανάμεσα σε σύνολα , 
ομάδες αντικειμένων που μοιράζονται κάτι κοινό. Συνήθως, τα διαγράμματα Venn 
χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν τις καθορισμένες διατομές Αυτός ο τύπος 
διαγράμματος χρησιμοποιείται στις επιστημονικές , μηχανολογικές παρουσιάσεις, στα 
θεωρητικά μαθηματικά, στις εφαρμογές υπολογιστών, και στις στατιστικές.

Σελίδα 76



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

στοιχεία της . Τα τελευταία παρέχουν μικρότερη πληροφόρηση διότι 
αποτελούν ένα μικρό μέρος της συνολικής αξίας. Στο στάδιο δημιουργίας, η 
λογιστική αξία της εταιρείας προσδοκάται να είναι πιο κοντά με την αξία 
ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, δηλ. το τρέχον κόστος δεν 
απέχει πολύ από το ιστορικό. Επιπλέον στο στάδιο αυτό , η μεταβλητή που 
παρέχει μεγαλύτερη πληροφόρηση είναι αυτή που αναφέρεται στις 
μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Οι Cheung και Schaefer (1996) βρήκαν ότι η αξία των κερδών μειώνεται 
και η αξία των λειτουργικών ταμειακών ροών αυξάνει. Στα αρχικά στάδια τα 
έσοδα και τα έξοδα που δημιουργούνται από τα περιουσιακά στοιχεία 
προσδοκούνται να βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο απ’ ότι συμβαίνει 
στο στάδιο ωρίμανσης όπου το εισόδημα είναι περισσότερο προβλέψιμο. 
Ένα παράδειγμα αποτελεί η βιομηχανία των ηλεκτρονικών όπου τα 
περιουσιακά της στοιχεία , τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των 
προϊόντων και της έρευνας , στα αρχικά στάδια πραγματοποιούν πολύ λίγα 
έσοδα και το εισόδημα είναι αρνητικό. Καθώς προχωρά προς το στάδιο 
ωρίμανσης, η φύση των εσόδων και των εξόδων αλλάζει για να 
συμπεριλάβει περισσότερες δραστηριότητες της παραγωγής και των 
πωλήσεων .Τα έσοδα και τα έξοδα γίνονται πιο προβλέψιμα και σταθερά.

Πολλές εταιρείες κατά την διάρκεια των αρχικών σταδίων αποτυγχάνουν 
για λόγους που οφείλονται στις ταμειακές ροές . Οι ταμειακές ροές φαίνεται 
να παρέχουν μεγαλύτερη πληροφόρηση για την βιωσιμότητα τους. Οι 
ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες παρέχουν 
πληροφόρηση για την ικανότητα της εταιρείας να λαμβάνει χρηματοδότηση 
για να αναπτυχθεί. Αυτές που προέρχονται από επενδυτικές δραστηριότητες 
παρέχουν πληροφόρηση για τις επενδύσεις σε μακροπρόθεσμα στοιχεία 
από τα οποία θα έχει ευκαιρίες ανάπτυξης (UNA). Τέλος, οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές παρέχουν πληροφόρηση για την ανάπτυξη της εταιρείας 
μέσω αυτοχρηματοδότησης.

Στα αρχικά στάδια του κύκλου ζωής οι ταμειακές ροές έχουν μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα από τα κέρδη.

Καθώς οι εταιρείες ωριμάζουν, οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι μικρότερες 
και η αξία των περιουσιακών στοιχείων αυξάνει περισσότερο. 

Δημιουργούνται έσοδα και έξοδα τα οποία είναι πιο αντιπροσωπευτικά της 
αξίας χρήσης τους από τα αρχικά στάδια. Επίσης παίζουν μεγαλύτερο ρόλο
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στην αξιολόγηση των ευκαιριών ανάπτυξης UNA. Περισσότερες από τις 
ευκαιρίες ανάπτυξης των εταιρειών είναι όμοιες με την αξία των 
περιουσιακών στοιχείων, όταν η επέκταση και η ανάπτυξη των εταιρειών 
παρατηρείται σε επιχειρησιακές δραστηριότητες παρόμοιες με τις τρέχουσες.

Στα στάδια ανάπτυξης και ωρίμανσης, τα κέρδη είναι περισσότερο 
σταθερά. Επίσης το καθαρό εισόδημα προσδοκάται να προσεγγίζει 
καλύτερα τις ευκαιρίες ανάπτυξης UNA απ’ ότι στα αρχικά στάδια. Επίσης τα 
κέρδη παρέχουν μεγαλύτερη πληροφόρηση απ’ ότι οι ταμειακές ροές .

Στο στάδιο παρακμής η διάρκεια των κερδών προσδοκάται να εξασθενίζει 
καθώς οι αλλαγές στα τελευταία είναι μεγαλύτερες. Ο Cheng et.al. 
ανακάλυψε ότι καθώς η αξία των κερδών φθίνει , η αξία των λειτουργικών 
ταμειακών ροών αυξάνεται .Οι Barth, Beaver και Landsman (1996) βρήκαν 
ότι η αξία του καθαρού εισοδήματος είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία 
της επιχείρησης όταν βρίσκεται σε φτωχή οικονομική θέση. Οι Subramanyan 
και Wild (1993) βρήκαν ότι η πληροφόρηση των κερδών είναι σχετικά 
αντίστροφη με την κερδοφορία ή την οικονομική δυσχέρεια .Επίσης η 
δυνατότητα των κερδών να παρέχουν πληροφορίες για τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης και τις αξίες ρευστοποίησης είναι μικρότερη , όταν η εταιρεία 
βρίσκεται σε παρακμή.

Αντίθετα οι ταμειακές ροές παρέχουν πληροφόρηση για τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέχουν πληροφόρηση για τη 
δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες σε 
μετρητά. Οι επενδυτικές παρέχουν πληροφόρηση για τη ρευστοποίηση των 
υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, και οι χρηματοοικονομικές 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να δανείζεται, να εξοφλεί χρέη και να αυξάνει 
το κεφάλαιό της .

Οι Antony και Ramesh (1992) μελέτησαν τον κύκλο ζωής των 
επιχειρήσεων. Πήραν ένα δείγμα επιχειρήσεων και τις ταξινόμησαν 
χρησιμοποιώντας μεταβλητές , όπως το μέρισμα, την ανάπτυξη των 
πωλήσεων και τα έτη λειτουργίας και μετά χρησιμοποίησαν ένα σύνθετο 
σκορ, το οποίο ήταν αποτέλεσμα όλων των μεταβλητών. Ταξινόμησαν τις 
εταιρείες ως Low, Medium και High για κάθε μια από τις μεταβλητές. Για 

κάθε ταξινόμηση έδωσαν έναν αριθμό 1,2,ή 3.Για κάθε έτος παρατηρήσεων 
τα σκορ προστέθηκαν και σχημάτισαν ένα σύνθετο σκορ και οι 
παρατηρήσεις διαχωρίστηκαν σε πέντε στάδια του κύκλου ζωής: ανάπτυξη,
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ανάπτυξη/ωριμότητα, ωριμότητα , ωριμότητα/παρακμή και παρακμή. Για το 
αρχικά στάδια τα δεδομένα έχουν ως εξής:

Ι.οι επιχειρήσεις βρέθηκαν το χρονικό διάστημα μεταξύ 1976-1994
2. δεν ήταν αποτέλεσμα συγχώνευσης ή οποιαδήποτε άλλης μορφής 

συνένωσης.
3. δεν είχαν περισσότερο από ένα χρόνο πωλήσεις πριν γίνουν 

γνωστές.
4. περιλαμβάνονται τα τρία πρώτα χρόνια.

Αυτές οι εταιρείες που βρίσκονται στα πρώτα τρία χρόνια της ζωής τους 
ταξινομούνται ως επιχειρήσεις που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να περάσουν τρία χρόνια από την έναρξη για να 
μετακινηθούν στο στάδιο της ωριμότητας.
3.3.2 Το δείγμα

Τα δεδομένα για τις οικονομικές μεταβλητές πάρθηκαν από τη 
Compustat.Ta δεδομένα για την ηλικία των επιχειρήσεων αντλήθηκαν από 
το εγχειρίδιο Moody’s Industrial Manual. Το δείγμα περιορίζεται στις 
εταιρείες για τις οποίες τα δεδομένα των κερδών,των ταμειακών ροών και 
του κύκλου ζωής είναι διαθέσιμα. Το δείγμα αποτελείται από 78813 
παρατηρήσεις . Για την παλινδρόμηση τα δεδομένα μειώθηκαν στο ποσό 
των 37.961. Έχουν ως εξής :

192-επιχειρήσεις-βρίσκονται-στο-αρχικό στάδιο 
7162 επιχειρήσεις βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης 
7350 » » » » της ανάπτυξης/ωριμότητας
6169 » » » » της ωριμότητας
8514 » » » » της ωριμότητας/παρακμής
8574 » » » » της παρακμής

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι στατιστικοί μέσοι για τα δεδομένα του 
δείγματος.

Το σύνολο των εταιρειών που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο έχει χαμηλά 
χρέη, αρνητικές λειτουργικές και επενδυτικές ταμειακές ροές. Οι εταιρείες 
αυτές είναι μικρότερες και νεότερες από τις άλλες που βρίσκονται σε άλλα 

στάδια του κύκλου ζωής, μολονότι η ανάπτυξη των πωλήσεων είναι υψηλή.
Η ομάδα των εταιρειών που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης 

παρουσιάζει θετικά κέρδη, λειτουργικές και χρηματοοικονομικές ταμειακές 
ροές. Πληρώνουν μερίσματα ,οι επενδυτικές ταμειακές ροές είναι αρνητικές
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και τα χρέη τους είναι μεγαλύτερα από τις εταιρείες που βρίσκονται στα 
αρχικά στάδια. Η ανάπτυξη των πωλήσεων και τα έξοδα είναι μεγάλα. Οι 
εταιρείες αυτές είναι ακόμη μικρές σε μέγεθος σε σχέση με αυτές που 
βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας.

Οι εταιρείες που βρίσκονται στα στάδια της ανάπτυξης/ωριμότητας και 
της ωριμότητας είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος και πληρώνουν μεγαλύτερα 
μερίσματα από τις άλλες .Τα χρέη είναι υψηλά. Το καθαρό εισόδημα και οι 
λειτουργικές ταμειακές ροές είναι θετικές ενώ οι επενδυτικές και 
χρηματοοικονομικές είναι αρνητικές.

Οι εταιρείες στα στάδια της ωριμότητας/παρακμής και της παρακμής 
έχουν μικρότερα κέρδη και λειτουργικές ταμειακές ροές αρνητικές. Είναι 
μικρότερες, έχουν λιγότερα χρέη ,μικρές χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 
ταμειακές ροές και πληρώνουν μικρό ποσό μερισμάτων.

Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθμό των εταιρειών ανά έτος για κάθε ένα 
από τα στάδια .Από αυτούς τους πίνακες φαίνεται ότι υπάρχει ομαδοποίηση 
της βιομηχανίας και του χρόνου στα στάδια του κύκλου ζωής. Το γεγονός 
σύμφωνα με το οποίο ορισμένες επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα τυγχάνει 
να βρίσκονται σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες δεν θα επηρεάσει τα 
λογιστικά μέτρα καθώς αυτές οι μεταβλητές που παραλείπονται δεν 
συσχετίζονται με μεταβλητές που προκαλούν ενδιαφέρον.

Για να αποφευχθούν αποτελέσματα τα οποία θα οδηγήσουν σε λάθος 
ταξινομήσεις γίνεται ένας έλεγχος των παρατηρήσεων. Ελέγχονται ένα με 
δύο χρόνια πριν και μετά από το έτος ταξινόμησης για να παρατηρηθεί σε 
ποιο στάδιο του κύκλου ζωής βρίσκεται η εταιρεία την περίοδο αυτή.

Παρατηρείται ότι το 60% των εταιρειών παραμένουν στο αρχικό στάδιο 
ένα με δύο χρόνια. Το 79% των εταιρειών μετά από δύο χρόνια μεταπήδησε 
στο στάδιο ανάπτυξης. Το 26% των εταιρειών που ξεκινούν βρίσκονται στο 
στάδιο ανάπτυξης, καμία στο στάδιο ωριμότητας και 31% στο στάδιο της 
παρακμής. Το υπόλοιπο των εταιρειών που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο 
παρέμεινε σ' αυτό μετά από τα δύο χρόνια παραμονής.

Για τις εταιρείες που ταξινομούνται στο στάδιο ανάπτυξης, 51% 

βρίσκονται στο στάδιο αυτό πριν από δύο χρόνια , το 54% παραμένει σ’ 
αυτό για δύο χρόνια μετά την είσοδό τους. Το 67% των εταιρειών που 
βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας βρίσκονταν σ’ αυτό δύο χρόνια 
νωρίτερα. Το 70% παραμένει στο στάδιο αυτό , ακόμη δύο χρόνια μετά την
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είσοδό τους. Το 49% των εταιρειών που βρίσκονται στο στάδιο της 
παρακμής , υπήρχαν σ' αυτό δύο χρόνια πριν ταξινομηθούν και το 64% 
παραμένει σ’ αυτό δύο χρόνια μετά την είσοδό τους .

Στον πίνακα 3 δίνονται οι συσχετίσεις του Pearson6 των συντελεστών 
παλινδρόμησης. Στο αρχικό στάδιο υπάρχει κάποια γραμμικότητα μεταξύ 
του καθαρού εισοδήματος και των λειτουργικών ταμειακών ροών καθώς 
επίσης και μεταξύ των ταμειακών ροών από λειτουργικές .επενδυτικές και 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Στα άλλα στάδια οι μεταβλητές 
συσχετίζονται σημαντικά.
3.4 Η Χρησιμότητα του κύκλου ζωής

Η έννοια του κύκλου-ζωής είναι χρήσιμη επειδή επιτρέπει για μια σχετικά 
πιο ομοιογενή μελέτη των σχέσεων σχετικότητας της αξίας. Τα μεμονωμένα 
στάδια των κύκλων ζωής απεικονίζουν ένα σύνολο οικονομικών 
χαρακτηριστικών και στρατηγικών για τις εταιρίες που οδηγούν στις 
διαφορικές πληροφορίες στα κέρδη και τις ταμειακές ροές .
Η έννοια του κύκλου-ζωής χρησιμοποιείται συχνά στην ακαδημαϊκή έρευνα 
και τον οικονομικό Τύπο για να τονίσει την έννοια ότι οι εταιρίες σε κάθε ένα 
από τα στάδια του κύκλου-ζωής έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά που 
έχουν επιπτώσεις στη σχετικότητα της αξίας ή τη χρησιμότητα των 
λογιστικών μέτρων απόδοσης .

Τα πολλαπλά οικονομικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα στάδια 
του κύκλου-ζωής μιας εταιρείας , καθώς επίσης και η ηλικία, 
χρησιμοποιούνται για να ταξινομήσουν τα έτη λειτουργίας σε ένα από 
τέσσερα στάδια του κύκλου-ζωής : ξεκίνημα, ανάπτυξη , ωριμότητα και 
πτώση. Η εξέταση των σχέσεων αξίας μέσα σε ένα στάδιο του κύκλου-ζωής 
επιτρέπει για ένα πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης στην οποία οι πολλαπλοί 
οικονομικοί παράγοντες ενσωματώνονται.

Σύμφωνα με τον Myers (1977), η αξία της εταιρείας αποτελείται από 
δύο συστατικά : περιουσιακά στοιχεία στις ευκαιρίες ανάπτυξης . Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τα λογιστικά μέτρα απόδοσης 
αναμένονται να είναι διαφορετικές για αυτά τα δύο συστατικά της αξίας της 

εταιρείας . Επομένως, επειδή η αναλογία αυτών των δύο συστατικών αξίας 
διαφέρει σε κάθε ένα από τα στάδια του κύκλου-ζωής , η σχετικότητα της

6 Ο συντελεστής συσχετισμού PEARSON μετρά τη δύναμη και την κατεύθυνση μιας 
γραμμικής σχέσης μεταξύ των μεταβλητών X και Υ.
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αξίας των λογιστικών μέτρων απόδοσης αναμένεται να ποικίλει σε κάθε ένα 
από τα παραπάνω στάδια . Στα πρόωρα στάδια του κύκλου-ζωής , οι 
ευκαιρίες ανάπτυξης είναι ένα σχετικά μεγαλύτερο συστατικό της αξίας της 
εταιρείας ενώ στα μετέπειτα στάδια τα περιουσιακά στοιχεία γίνονται ένα 
σχετικά μεγαλύτερο τμήμα της αξίας .Οι προβλέψεις βασίζονται σε 
υποθέσεις που αναπτύσσονται για τις επαυξητικές σχέσεις αξίας των 
κερδών και των ταμειακών ροών μέσω μιας ανάλυσης των συστατικών της 
αξίας μιας εταιρείας.

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έχουν επιπτώσεις για τους 
αναλυτές, τους επενδυτές, τους πιστωτές, και άλλους που αναγνωρίζουν 
πότε μια εταιρία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο στάδιο του κύκλου-ζωής , όπως 
το στάδιο ανάπτυξης . Αυτοί οι συμμέτοχοι έχουν ένα ενδιαφέρον για την 
κατανόηση της αξία-σχετικότητας των κερδών και των ταμειακών ροών 
μέσα σε αυτά τα διαφορετικά στάδια του κύκλου-ζωής , και πώς αυτή η αξία- 
σχετικότητα αλλάζει καθώς η εταιρεία αλλάζει στάδιο .
3.5 Η ανάπτυξη της υπόθεσης της σχετικότητας της αξίας

Τα χαρακτηριστικά των σταδίου του κύκλου-ζωής
Οι προσδοκίες των χαρακτηριστικών για αυτά τα στάδια του κύκλου-ζωής 
αντλούνται από τους Stickney (1996) και White , Sondhi, και Fried (1994). 
Στην φάση ξεκινήματος, υπάρχουν λίγα περιουσιακά στοιχεία , τα οποία 

παράγουν ελάχιστες , ενδεχομένως, θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές 
(CFO) ή κέρδη (ΝΙ). Επομένως, αυτές οι λογιστικές πληροφορίες 
μπορούν να μην είναι πολύ σχετικές για τις αποδόσεις των μετοχών για τις 
εταιρίες, σε αυτό το στάδιο του κύκλου-ζωής . Μια μεγάλη μερίδα της αξίας 
ξεκινήματος μιας εταιρείας αποτελείται από την αξία των ευκαιριών 
ανάπτυξής της. Η εταιρία μπορεί να χρειαστεί τη χρηματοδότηση σε αυτό το 
στάδιο για να είναι σε θέση να επενδύσει στις ευκαιρίες ανάπτυξης με θετική 
καθαρή παρούσας αξία . Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να είναι πολύ 
διαφορετικά από τα περιουσιακά στοιχεία που η εταιρία χρειάζεται στο 
μέλλον. Παραδείγματος χάριν, έστω ότι έχουμε μια εταιρία βιοτεχνολογίας 
(ή άλλη υψηλή τεχνολογία, ερευνητική εταιρία), η οποία βρίσκεται στο αρχικό 
στάδιο .Η εταιρεία αυτή αυτήν την περιλαμβάνεις δραστηριότητες έρευνας 
και ανάπτυξης, αλλά θα επενδύσει αργότερα στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής και πωλήσεων για το μάρκετινγκ των βιώσιμων προϊόντων.
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Στην φάση ανάπτυξης , η επένδυση στις ευκαιρίες ανάπτυξης έχει αρχίσει 
και μερική χρηματοδότηση έχει ληφθεί . Η αναλογία της αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων στην συνολική αξία της εταιρίας είναι υψηλότερη 
στο στάδιο ανάπτυξης από το αρχικό στάδιο . Τα περιουσιακά στοιχεία 
είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά των ευκαιριών ανάπτυξης που είναι 
διαθέσιμες στην εταιρία και παράγουν τώρα το ΝΙ και CFO. Οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης , εντούτοις, είναι ακόμα ένα σημαντικό συστατικό της γενικής 
αξίας της εταιρίας και η λήψη της απαραίτητης χρηματοδότησης είναι ακόμα 
μια ανησυχία.

Στην ώριμη φάση, η αξία των ευκαιριών ανάπτυξης που συγκρίνονται με 
την αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι μικρότερη στην αρχική και στις 
φάσεις ανάπτυξης . Η εταιρία βρίσκεται σε ένα στάδιο της μέτριας ή 
χαμηλής ανάπτυξης (σε ποσοστιαίους όρους ), με πολλές ανάγκες 
ταμειακών ροών που παράγονται εσωτερικά. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι 
αντιπροσωπευτικά των ευκαιριών ανάπτυξης της εταιρείας ,η οποία είναι 
πιθανό να εμπλακεί σε μια κλιμακωτή ανάπτυξη στο μέλλον: παραδείγματος 
χάριν, δυνατότητες οικοδόμησης παρόμοιων κατασκευών σε διαφορετικές 
θέσεις

Για τις εταιρίες στο στάδιο πτώσης (ή στασιμότητας) η αξία των 
περιουσιακών στοιχείων είναι , σε μεγάλο βαθμό, ακόμα η αξία των 
μελλοντικών ταμειακών ροών που παράγονται από τη λειτουργία αυτών 
των περιουσιακών στοιχείων . Εντούτοις, οι ευκαιρίες ανάπτυξης είναι 
πιθανό να περιοριστούν: ο ανταγωνισμός είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερος, 
οι πιθανές αγορές μικρότερες, και η κλιμακωτή επέκταση λιγότερο 
κερδοφόρα. Αυτές οι εταιρίες που βρίσκονται στην παρακμή δεν πρόκειται 
απαραιτήτως να αποτύχουν. Οι εταιρίες μπορούν να αλλάξουν ριζικά προς 
το καλύτερο με την επένδυση στις νέες γραμμές προϊόντων, στην τεχνολογία 
και να επιστρέφουν στην ανάπτυξη ή το ώριμο στάδιο ή να ματαιώσουν την 
αποτυχία για πολλά έτη. Οι ταμειακές ροές εκκαθάρισης, εντούτοις, 
μπορούν να μην τόσο μακριά στο μέλλον όπως σε άλλα στάδια (ή έχει μια 
υψηλότερη πιθανότητα της εμφάνισης). Επίσης, καθώς οι επενδυτές 

αντιλαμβάνονται ότι η εταιρία βρίσκεται στην πτώση (ή στασιμότητα ), οι 
ευκαιρίες χρηματοδότησης της εταιρίας είναι περιορισμένες, ή 
δαπανηρότερες.
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Υπάρχουν στοιχεία υποδηλωτικά μιας επίδρασης του κύκλου-ζωής στις 

αποκαλύψεις της λογιστικής σε πολλές από τους συντελεστές κέρδους 

(ERC) . Παραδείγματος χάριν, η έρευνα που εξετάζει τους συντελεστές 

αντίδρασης των κερδών σε μια ετήσια βάση τεκμηριώνει με συνέπεια την 

αστάθεια των χρονολογικών σειρών στους συντελεστές (π.χ. LEV 1989 και 

Bowen, et Al 1987). Ένα μέρος της εξήγησης για αυτήν την χρονικά 

αστάθεια στους συντελεστές απόκρισης των κερδών θα μπορούσε να 

οφείλεται στα αποτελέσματα του κύκλου- ζωής , καθώς επίσης και στα 

μακροοικονομικά αποτελέσματα. Οι Anthony και Ramesh (1992) δείχνουν 

ότι η αντίδραση της αγοράς των μετοχών σε δύο λογιστικά μέτρα απόδοσης 

- αύξηση πωλήσεων και επένδυση κεφαλαίου - είναι μια λειτουργία των 

σταδίων του κύκλου-ζωής , ακόμα και μετά από τον έλεγχο για το μέγεθος 

της εταιρείας , τον κίνδυνο, και το σφάλμα μέτρησης στα πληρεξούσια των 

μέτρων απόδοσης. Ο Anthony και Ramesh, εντούτοις, δεν ερευνούν τη 

σχετικότητα της αξίας των κερδών ή των ταμειακών ροών μέσα στα στάδια 

του κύκλου-ζωής .

Η σχετική αξία των περιουσιακών στοιχείων που συγκρίνεται με την αξία 

των ευκαιριών ανάπτυξης αλλάζει καθώς μια εταιρία προχωρά μέσω του 

κύκλου ζωής της, και αναμένεται να διαφέρει σε κάθε ένα από τα στάδια του 

κύκλου -ζωής . Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Myers με το προεξοφλημένο 

μοντέλο ταμειακών ροών, η εξίσωση 1 γίνεται:

L CFAIP, X CFGO,
V·,FIRMt -Σ +Σ-

t=\(} + rAIPt) /=ι (1 ~l~ rGOt)

όπου, VFIRM = συνολική αξία της εταιρίας.
CFAIP = οι μελλοντικές καθαρές ροές μετρητών από τα περιουσιακά 

στοιχεία από το χρόνο, t, στη λήξη, Τ.

CFGO = οι μελλοντικές καθαρές ροές μετρητών από τις ευκαιρίες 

ανάπτυξης από το χρόνο, t, στη λήξη, τ.

r = το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο χρόνο t για τις 

ταμειακές ροές με τα κατάλληλα περιουσιακά στοιχεία (ΑΙΡ) ή με τον 

κίνδυνο κατάλληλο για τις ευκαιρίες ανάπτυξης (GO). Η εξίσωση 2 προτείνει 

ότι σε οποιοδήποτε σημείο εγκαίρως οι σχετικές ιδιότητες αξιολόγησης μιας 

εταιρίας αποτελούνται από τους ακόλουθους έξι παράγοντες:

1. αξία εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων
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2. μέγεθος των μελλοντικών ροών μετρητών από τα περιουσιακά στοιχεία
3. κίνδυνος των μελλοντικών ταμειακών ροών από τα περιουσιακά 

στοιχεία
4. μέγεθος των μελλοντικών ταμειακών ροών μετρητών από τις ευκαιρίες 

ανάπτυξης
5. κίνδυνος των μελλοντικών ταμειακών ροών από τις ευκαιρίες ανάπτυξης
6. αξία της δυνατότητας να επενδύσει στις ευκαιρίες ανάπτυξης

Εάν η σχετική σπουδαιότητα που οι επενδυτές τοποθετούν σε κάθε έναν 
από τους έξι παράγοντες διαφέρει στα στάδια του κύκλου-ζωής , η 
σχετικότητα της αξίας που παρέχεται από τα λογιστικά μέτρα απόδοσης , τα 
κέρδη και τις ταμειακές ροές , είναι επίσης πιθανός να είναι διαφορετική. Για 
να είναι σχετικά με την αξία τα κέρδη και οι ταμειακές ροές πρέπει να 
παρέχουν τις πληροφορίες για τουλάχιστον έναν από αυτούς τους έξι 
παράγοντες. Στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής η αξία της 
επιχείρησης είναι σχετικά λίγο πολύ εξαρτώμενη από αυτές τις έξι ιδιότητες 
αξιολόγησης. Παραδείγματος χάριν, μια εταιρία στα αρχικά στάδια του 
κύκλου-ζωής έχει λίγα περιουσιακά στοιχεία , κατά συνέπεια εκείνοι οι 
παράγοντες που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία φέρνουν το λιγότερο 
βάρος στην εκτίμηση της εταιρείας . Τα λογιστικά μέτρα απόδοσης που 
παρέχουν τις πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας 
μπορούν να μην σχετικά με την αξία στα πρόωρα στάδια του κύκλου-ζωής . 
Εάν ένα μέτρο απόδοσης της λογιστικής παρέχει τις πληροφορίες για τις 
ευκαιρίες ανάπτυξης που είναι διαθέσιμες στην εταιρία, κατόπιν θα 
αναμένονταν για να είναι σχετικό με την αξία .
Τα κέρδη (ΝΙ): Μέχρι το σημείο όπου το ΝΙ αναμένεται να παραμείνει 
σταθερό , παρέχει τις σχετικές πληροφορίες για το μέγεθος και τον κίνδυνο 
των μελλοντικών ταμειακών ροών από τα περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, 
στο βαθμό που η μελλοντική επένδυση στις ευκαιρίες ανάπτυξης είναι 
παρόμοια με τα περιουσιακά στοιχεία της τρέχουσας περιόδου, το ΝΙ 
παρέχει τις πληροφορίες για το μέγεθος και τον κίνδυνο των μελλοντικών 
ταμειακών ροών από τις ευκαιρίες ανάπτυξης (το οποίο έχει επιπτώσεις 

επίσης στην αξία των δυνατοτήτων για επένδυση σε αυτές τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης). Εντούτοις, εάν η μελλοντική επένδυση δεν είναι παρόμοια με τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτής της περιόδου, το ΝΙ δεν αναμένεται να παρέχει 

τις πληροφορίες για τις μελλοντικές ταμειακές ροές από τις ευκαιρίες
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ανάπτυξης. Το ΝΙ παρέχει λίγες σχετικές πληροφορίες για την αξία 
εκκαθάρισης των τπτεριουσιακών στοιχείων , εκτός από ίσως μέχρι το 
σημείο όπου η απροσδόκητη δαπάνη απόσβεσης (που περιλαμβάνεται 
στα μη ταμειακά κέρδη ) αντιπροσωπεύει μια μόνιμη αλλαγή στην 
οικονομική αξία των περιουσιακών στοιχείων.
Τα κέρδη αναμένονται να είναι αρνητικά στα πρόωρα και μεταγενέστερα 
στάδια του κύκλου -ζωής και θετικά στα ενδιάμεσα στάδια . Τα στοιχεία 
από την προγενέστερη έρευνα δείχνουν ότι οι μικρές εταιρίες, που είναι 
πιθανό να είναι εταιρίες, οι οποίες βρίσκονται στο ξεκίνημα ή στην 
ανάπτυξη , είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν ζημίες από ότι οι 
μεγαλύτερες εταιρείες (Hayn (1995)). Η εμμονή των κερδών είναι 
χαμηλότερη για αυτές τις εταιρίες που περιορίζει τη σχετικότητα της αξίας 
των κερδών . Οι εταιρίες στο ξεκίνημα και στα στάδια ανάπτυξης 
αναμένονται να έχουν τελικά θετικά κέρδη εάν επιζήσουν .
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες (CFO): οι 
αναφερόμενες ταμειακές ροές CFO παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για 
το μέγεθος και τον κίνδυνο των μελλοντικών ταμειακών ροών από τα 
περιουσιακά στοιχεία, μέχρι το σημείο όπου αναμένονται να συνεχίσουν . Η 
σχετικότητα της αξίας CFO για το μέγεθος και τον κίνδυνο των μελλοντικών 
ταμειακών ροών από τις ευκαιρίες ανάπτυξης (και για την αξία των 
δικαιωμάτων σε αυτές τις ευκαιρίες ανάπτυξης) εξαρτάται από το πόσο 
παρόμοιες είναι οι ευκαιρίες ανάπτυξης στα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία 
.Όσο μεγαλύτερη η ομοιότητα τόσο περισσότερο σχετικό αξίας είναι το CFO. 
Παρόμοιος με το ΝΙ, το CFO αναμένεται να είναι αρνητικό στα πρόωρα και 
τελευταία στάδια του κύκλου-ζωής και θετικό στα μέσα στάδια. Επομένως, 
το CFO δεν αναμένεται να συσχετιστεί με την αξία αγοράς της οντότητας 
στα πρόωρα στάδια, όταν είναι αρνητικό. Εντούτοις, στο στάδιο πτώσης 
όταν το CFO είναι αρνητικό αναμένεται να συσχετιστεί θετικά με την αξία 
αγοράς της οντότητας . Στα μέσα στάδια, όταν το CFO είναι θετικό, 
αναμένεται να συσχετιστεί θετικά με την αξία αγοράς .
Ταμειακές ροές από τη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (CFF): Το 

CFF παρέχει επίσης τις πληροφορίες για τη δυνατότητα των περιουσιακών 

στοιχείων να παραγάγουν μετρητά για να πληρώσουν τα υπάρχοντα χρέη ή 
να αποκτήσουν πρόσθετα κεφάλαια. Οι δανειστές λαμβάνουν τις 
προβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις που δεν είναι συνήθως διαθέσιμες
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στο κοινό ,κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες δανεισμού της εταιρίας 
παρέχουν τις πληροφορίες στους επενδυτές για τις μελλοντικές ροές 
μετρητών από τα περιουσιακά στοιχεία . Επιπλέον, το CFF παρέχει τις 
πληροφορίες για την πολιτική μερισμάτων της εταιρίας, η οποία δίνει τις 
πληροφορίες στους επενδυτές για το ποσό και τον κίνδυνο των 
περιουσιακών στοιχείων και τη δυνατότητα για τις μελλοντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης ή, με άλλα λόγια, την αξία της δυνατότητας να επενδύσουν στις 
ευκαιρίες ανάπτυξης . Η πολιτική μερισμάτων έχει επιπτώσεις στη 
δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης. Επίσης, μέχρι το 
σημείο όπου οι ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 
είναι το αποτέλεσμα δανεισμού με υποθήκες , το CFF αναμένεται να 
παρέχει μερικές πληροφορίες για την αξία εκκαθάρισης των περιουσιακών 

στοιχείων .Το στάδιο του κύκλου-ζωής έχει επιπτώσεις εάν το CFF είναι μια 
καθαρή εισροή ή μια εκροή.

Στα αρχικά στάδια του κύκλου-ζωής , το CFF αναμένεται να είναι θετικό 
και στα πιο μετέπειτα στάδια αρνητικό. Κατά συνέπεια, το CFF αναμένεται 
να συσχετιστεί θετικά με την αξία αγοράς στα πρόωρα στάδια, και να 
συσχετιστεί αρνητικά στα τελευταία στάδια
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (CFI): To CFI παρέχει 
λίγες πληροφορίες για τις μελλοντικές ταμειακές ροές από, ή τον κίνδυνο, 
των περιουσιακών στοιχείων , επειδή οι επενδυτικές δραστηριότητες είναι εξ 
ορισμού σχετικές με τις μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης . Εάν οι εταιρίες 
κάνουν τις νέες επενδύσεις στις ευκαιρίες ανάπτυξης , υποθέτοντας ότι 
ενεργούν προς το συμφέρον των μετόχων , κατόπιν αυτά τα προγράμματα 
αναμένονται για να έχουν θετικές καθαρές παρούσες αξίες. Επομένως, το 
CFI, με την παροχή των πληροφοριών για τις επενδυτικές δραστηριότητες 
της εταιρίας, παράγει τις πληροφορίες για την αξία των ευκαιριών 
ανάπτυξης: μέγεθος, κίνδυνος, και αξία των δυνατοτήτων . Οι ταμειακές 
ροές από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων (που περιλαμβάνεται 
στο CFI) παρέχουν τις πληροφορίες για την αξία εκκαθάρισης των 
περιουσιακών στοιχείων.

To CFI αναμένεται να είναι αρνητικό στα αρχικά στάδια (ξεκίνημα μέσω 
της πρόωρης ωριμότητας) και θετικό στα μετέπειτα . Όταν το CFI είναι 

αρνητικό στα αρχικά στάδια του κύκλου- ζωής, αναμένεται να συσχετιστεί 
αρνητικά με την αξία αγοράς της οντότητας στα αρχικά στάδια. Όταν η

Σελίδα 87



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

εταιρία ττωλεί περισσότερα προτερήματα από αυτά που αγοράζει, το CFO 
αναμένεται να συσχετιστεί θετικά με την αξία αγοράς της οντότητας εάν τα 
περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται είναι εκείνα που είναι μη παραγωγικά 
και οι διευθυντές λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το συμφέρον των 
επενδυτών.

Θεωρώντας την προηγούμενη ανάλυση, οι προσδοκίες αναπτύσσονται 
για την επαυξητική σχετικότητα αξίας των ΝΙ, CFO, CFF, και του CFI σε 
κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια του κύκλου-ζωής . Γενικά, το ΝΙ και CFO 
αναμένονται για να είναι σχετικά με την αξία στα στάδια του κύκλου-ζωής 
όταν η αξία της εταιρίας αποτελείται από περισσότερα περιουσιακά στοιχεία 
, δηλ. ώριμα και στάδια πτώσης. Το ΝΙ και CFO μπορούν επίσης να είναι 
σχετικά αξίας εάν τα περιουσιακά στοιχεία είναι αντιπροσωπευτικά των 
ευκαιριών ανάπτυξης διαθέσιμων στην εταιρία - το στάδιο ανάπτυξης . Το 
CFF και το CFI αναμένονται να παρέχουν επαυξητικές πληροφορίες στα 
στάδια που χαρακτηρίζονται από την αβεβαιότητα, όταν οι ευκαιρίες 
ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό συστατικό της αξίας της επιχείρησης : σε 
αυτήν την περίπτωση, στάδια ξεκινήματος και ανάπτυξης . Η δήλωση των 
ταμειακών ροών, γενικά , αναμένεται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες 
αξίας πέρα από τα κέρδη σε κάθε στάδιο του κύκλου-ζωής . Αυτές οι 
προσδοκίες συνοψίζονται στον πίνακα 6.
3.6 Η επιλογή των μοντέλων και η μεθοδολογία ταξινόμησης

Τα μοντέλα του εταιρικού κύκλου ζωής υποθέτουν πρότυπα στην 
εταιρική ανάπτυξη ,που επιτρέπουν την κατάτμηση αυτών των οργανισμών 
στα στάδια ή χρονικές περιόδους (Smith, Mitchell, & Summer 1985). Τα 
στάδια του κύκλου-ζωής , γενικά , αναμένονται να ενσωματώσουν το 
σύνολο των προβλημάτων, στρατηγικών, δομών, και διαδικασιών που οι 
εταιρίες αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης περιόδου στη ζωή 
τους, και υποτίθεται ότι αυτές οι "βασικές αρχές" είναι αυτό που η 
κεφαλαιακή αγορά αξιολογεί. Η ισχύς των δοκιμών συμβιβάζεται όταν 

καταχωρούνται λάθος οι εταιρίες σε μια ομάδα του κύκλου- ζωής. 
Επομένως, ένα κρίσιμο συστατικό των δοκιμών σχετικότητας της αξίας του 
κύκλου-ζωής είναι η δυνατότητα να ταξινομηθούν κατάλληλα τα έτη μιας 
εταιρείας στα στάδια του κύκλου-ζωής . Οι μέθοδοι επιλογής και
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ταξινόμησης των δειγμάτων για κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια εξηγούνται 
στα ακόλουθα τμήματα.
Η επιλογή των δειγμάτων

Τα στοιχεία επιλογής των δειγμάτων λαμβάνονται από την Compustat 
και τις πηγές CRSP για τις μεταβλητές των οικονομικών δηλώσεων και τις 
αξίες αγοράς, για την εικοσαετή περίοδο από το 1976-1995. Η ηλικία της 
εταιρείας λαμβάνεται από το βιομηχανικό εγχειρίδιο «Standard and Poor’s 
Industrial Manual “ως η πρώτη ημερομηνία της ενσωμάτωσης. Το δείγμα 
είναι περιορισμένο στις εταιρίες για τις οποίες τα στοιχεία του κύκλου-ζωής , 
που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση πολλών μεταβλητών που 
περιγράφονται κατωτέρω, τα δεδομένα των τιμών των μετοχών , των 
ταμειακών ροών και των κερδών είναι διαθέσιμα.

Η μεθοδολογία ταξινόμησης
Η μεθοδολογία ταξινόμησης περιγράφεται για τα χαρτοφυλάκια 
παρατηρήσεων για το αρχικό στάδιο , την ανάπτυξη , την ωριμότητα και 
την παρακμή. Οι παρατηρήσεις για τις επιχειρήσεις είναι ταξινομημένες στα 
παραπάνω στάδια χρησιμοποιώντας μια πολλών μεταβλητών μέθοδο 
ταξινόμησης για να εξασφαλίσουν ότι τα εμπειρικά αποτελέσματα δεν 
οδηγούνται από μια ενιαία μεταβλητή ταξινόμησης. Κατά συνέπεια, το 
αποτέλεσμα είναι χαρτοφυλάκια παρατηρήσεων που έχουν τα παρόμοια 
χαρακτηριστικά στις πολλαπλάσιες μεταβλητές.
Η ταξινόμηση των παρατηρήσεων για το αρχικό στάδιο

Παρά το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών στην Compustat
και CRSP βρίσκονται στα τελευταία στάδια του κύκλου-ζωής , ένα δείγμα 
177 ετήσιων παρατηρήσεων λαμβάνεται για την ομάδα ξεκινήματος. Οι 
Mikkelson και Shah (1993), σε μια μελέτη των εταιριών ΙΡΟ, βρήκαν έναν 
ουσιαστικό αριθμό δημόσια εμπορευόμενων εταιριών (52) κατά τη διάρκεια 
της χρονικής περιόδου 1980-83, με τα στοιχεία διαθέσιμα στην Compustat. 
Οι εταιρείες αυτές είχαν το λιγότερο από ένα έτος ιστορίας πωλήσεων. Τα 
κριτήρια για μια σειρά παρατηρήσεων στο αρχικό στάδιο του κύκλου-ζωής 
είναι τα ακόλουθα:

• Οι εταιρίες ιδρύθηκαν μεταξύ του 1975 και 1994

• δεν διαμορφώθηκαν ως αποτέλεσμα συγχώνευσης, ή άλλη μορφής 
αναδιάρθρωσης

• είχε λιγότερο από ένα έτος ιστορίας πωλήσεων πριν από τη μετάβαση 
στο δημόσιο
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περιλαμβάνονται στοιχεία από τα τρία πρώτα έτη μετά από την 
ημερομηνία ίδρυσης.

Αυτή η ταξινόμηση υποθέτει ότι η κάθε εταιρία δεν κινείται προς το στάδιο 
ανάπτυξης πριν από τα τρία έτη μετά την έναρξη. Ένας παράγοντας που 
θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα, και να μειώσει την ισχύ των 
δοκιμών για τις εταιρίες στο αρχικό στάδιο , είναι ότι η πλειοψηφία του 
δείγματος (61%) αποτελείται από εταιρείες που βρίσκονται στο πρώτο έτος 
μετά από την τριετή περίοδο του σταδίου ξεκινήματος. Αυτό θα μπορούσε 
να είναι ένα έτος μετάβασης από το ξεκίνημα στο στάδιο ανάπτυξης . 
Επίσης, τα κέρδη σε αυτό το σημείο εγκαίρως είναι πιθανότερο 
αποτέλεσμα της λειτουργίας μερικών περιουσιακών στοιχείων που 
μπορούν να βελτιώσουν τη σχετικότητα της αξίας των κερδών.
Η ετήσια ταξινόμηση στα στάδια ανάπτυξης, ωριμότητας και παρακμής

Μια μονομεταβλητή ταξινόμηση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος ταξινόμηση 
, ενώ μια πολλών μεταβλητών ταξινόμηση είναι λιγότερο πιθανή να οδηγήσει 
στη λάθος ταξινόμηση των παρατηρήσεων .Παραδείγματος χάριν, η κοινή 
παρουσία υψηλής ανάπτυξης των πωλήσεων και χαμηλής πληρωμής 
μερισμάτων είναι πιθανό να αποκλείσει τη λάθος ταξινόμηση των εταιριών 
με προβλήματα ταμειακών ροών που δεν αναπτυγμένες .

Οι διαφορές στις μεταβλητές ή τους περιγράφεις ταξινόμησης του κύκλου- 
ζωής υποτίθεται να δώσουν ώθηση σε διαφορές στη στρατηγική έμφαση. Η 
ανάπτυξη των πωλήσεων και οι κεφαλαιακές δαπάνες είναι πληρεξούσια 
για την εξέλιξη της εταιρείας (Anthony και Ramesh 1992). Οι εταιρίες με την 
υψηλή αύξηση πωλήσεων και κεφαλαιακών δαπανών τυπικά βρίσκονται στο 
αρχικό στάδιο ανάπτυξής τους και έχουν υψηλές ευκαιρίες ανάπτυξης . Οι 
κεφαλαιακές δαπάνες για τη σχετική αξία των περιουσιακών στοιχείων 
συγκρίνονται με τις ευκαιρίες ανάπτυξης .

Η χαμηλή πληρωμή μερισμάτων συνδέεται συνήθως με τα πρόωρα 
στάδια του κύκλου- ζωής επειδή οι εταιρίες χρειάζονται τα μετρητά για να 
καθιερωθούν στην αγορά, στην τεχνολογία, και στην χρηματοδότηση των 
κεφαλαιακών επενδύσεων . Η χαμηλή πληρωμή μερισμάτων συνδέεται 

επίσης με μια εταιρία που βρίσκεται σε οικονομικό κίνδυνο, όταν 
απαιτούνται τα μετρητά για άλλους σκοπούς. Η ηλικία της εταιρείας 

χρησιμοποιείται για να ελαχιστοποιήσει την επίδραση του πιθανού 
συσχετισμού του κινδύνου με το στάδιο του κύκλου- ζωής .
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Οι παρατηρήσεις για κάθε μια από τις μεταβλητές ταξινομούνται. Οι 
εταιρίες είναι ταξινομημένες σε ένα στάδιο του κύκλου- ζωής ως εξής: 
Στάδιο ανάπτυξης -- ένα έτος είναι ταξινομημένο σαν ένα στάδιο 
ανάπτυξης εάν είναι το ανερχόμενο σημείο του συνδυασμένου 
ταξινομημένου αποτελέσματος για την ανάπτυξη των πωλήσεων και τις 
κεφαλαιακές δαπάνες, και με χαμηλότερο το σημείο του συνδυασμένου 
αποτελέσματος για την πληρωμή μερισμάτων και την ηλικία της εταιρείας 
Ώριμο στάδιο -- ένα έτος είναι ταξινομημένο ως ένα ώριμο στάδιο εάν 
είναι στο μέσο του συνδυασμένου αποτελέσματος για την ανάπτυξη των 
πωλήσεων και τις κεφαλαιακές δαπάνες, στο υψηλότερο στάδιο 
ταξινόμησης στην πληρωμή μερισμάτων και στο μέσο στάδιο της 
ταξινόμησης στην ηλικία της εταιρείας.
Στάδιο πτώσης -- ένα έτος είναι ταξινομημένο σαν ένα στάδιο παρακμής 
εάν είναι το χαμηλότερο κατερχόμενο του συνδυασμένου αποτελέσματος 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων και τις κεφαλαιακές δαπάνες, βρίσκεται 
στο δεύτερο κατερχόμενο στάδιο της ταξινόμησης πληρωμής μερισμάτων, 
και στο καθένα από τα δύο υψηλότερα σημεία της αξίας της εταιρείας 

Όχι όλες οι ετήσιες παρατηρήσεις για της εταιρείας στην Cooipustat 
είχαν τα στοιχεία που απαραίτητα να ταξινομήσουν τις εταιρίες στα στάδια 
του κύκλου- ζωής . Η εξάλειψη των παρατηρήσεων για τις οποίες υπήρχαν 
ελλιπή στοιχεία οδήγησε στις 47632 ετήσιες παρατηρήσεις . Οι 27.964 
παρατηρήσεις είναι ταξινομημένες σε ένα από τα τέσσερα στάδια του 
κύκλου- ζωής . Το υπόλοιπο των παρατηρήσεων δεν εκπλήρωσε όλα τα 
κριτήρια για το συνυπολογισμό σε ένα από τα τέσσερα χαρτοφυλάκια του 
σταδίου του κύκλου-ζωής . Οι 27964 ετήσιες παρατηρήσεις είναι 
ταξινομημένες ως εξής.
□ Ξεκίνημα = 279 παρατηρήσεις
□ Ανάπτυξη = 8.813 παρατηρήσεις .
□ Ωριμότητα = 8.591 παρατηρήσεις .
□ Πτώση = 10.281 παρατηρήσεις .
Οι απαιτήσεις των στοιχείων για τον υπολογισμό των μεταβλητών 

παλινδρόμησης μείωσαν το πιθανό μέγεθος του δείγματος από 27.964 
παρατηρήσεις σε 22.082 ως εξής:

□ Ξεκίνημα = 177 παρατηρήσεις (75 διαφορετικές εταιρίες).

□ Ανάπτυξη =7162 παρατηρήσεις (2.905 διαφορετικές εταιρίες).
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□ Ωριμότητα = 6169 παρατηρήσεις (2.384 διαφορετικές εταιρίες).
□ Πτώση = 8.574 παρατηρήσεις (3.961 διαφορετικές εταιρίες).
Οι περιγραφικές στατιστικές (διάμεσοι) δίνονται στον πίνακα 2 για τις ετήσιες 
παρατηρήσεις σε κάθε ένα από τα στάδια του κύκλου- ζωής . Αυτοί 
περιλαμβάνουν τις μεταβλητές ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται στην 
ταξινόμηση πολλών μεταβλητών και άλλα χαρακτηριστικά της εταιρείας . 
Αυτές οι περιγραφικές στατιστικές δείχνουν ότι η μέθοδος ταξινόμησης ήταν 
επιτυχής στον προσδιορισμό των διατομικών διαφορών στα χαρακτηριστικά 
της εταιρείας διάμεσου των σταδίων του κύκλου-ζωής .

Οι αναμενόμενες γενικές τάσεις και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των 
χαρακτηριστικών φαίνονται να εμμένουν για το πραγματικό ταξινομημένο 
δείγμα. Η ομάδα ξεκινήματος έχει χαμηλό χρέος, χαμηλά κέρδη και 
περιθώρια κέρδους, και χαμηλούς αριθμοδείκτες κύκλου εργασιών. Το 
χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης αναφέρει τα θετικά κέρδη ,τις αποδόσεις 
περιουσιακά στοιχεία ,τις αναλογίες χρέους, και το μερίδιο αγοράς είναι 
χαμηλά όπως θα αναμενόταν σε μια αναπτυσσόμενη εταιρεία . Τα έτη 
ωριμότητας καταδεικνύουν τις υψηλότερες λειτουργικές αποδόσεις , τις 
αναλογίες χρέους, και τις αποδόσεις στα περιουσιακά στοιχεία . Η αξία 
αγοράς της εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία ,είναι υψηλά, όπως θα 
αναμενόταν. Οι εταιρίες πτώσης έχουν χαμηλά κέρδη , και περιθώρια 
κέρδους. Η εικόνα 1 επεξηγεί τα σχετικά επίπεδα κερδών και τα τρία 
επίπεδα ταμειακών ροών σε κάθε ένα από τα τέσσερα στάδια του κύκλου- 
ζωής .
3.7 Το ερευνητικό σχέδιο και η μεθοδολογία

Οι προσδοκίες στον πίνακα 1 εξετάζονται χρησιμοποιώντας τις 
διατομικές παλινδρομήσεις για την επαυξητική σχετικότητα της αξίας των 
κερδών και των ταμειακών ροών για όλα τα έτη σε κάθε στάδιο του κύκλου- 
ζωής .

Επειδή τα έσοδα και οι δαπάνες σχετικά με τα μη αναγνωρισμένα 
καθαρά περιουσιακά στοιχεία , συμπεριλαμβανομένου οποιοσδήποτε 
πλεονάσματος πέρα από τις αξίες εισόδων ή εξόδων, μπορούν να 
απεικονιστούν στο καθαρό εισόδημα (ΝΙ), το καθαρό εισόδημα είναι ένα 

πληρεξούσιο για το UNA ( Bernard 1994;Barth και Landsman 1995, και 
Ohlson 1995). Ένα συστατικό της αξίας της εταιρείας είναι τα μετρητά. Για να 

ελέγξει την επαυξητική σχετικότητα αξίας των μέτρων των ταμειακών ροών η
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αλλαγή στον λογαριασμό των μετρητών κατά τη διάρκεια του έτους 

αφαιρείται από την αξία βιβλίων και τα τρία μέτρα ταμειακών ροών είναι 

συμπεριλαμβανόμενα. Κατά συνέπεια, η ακόλουθη εξίσωση υπολογίζεται 

για να εξετάσει την ευαισθησία των επαυξητικών υποθέσεων πληροφοριών 

για να διαμορφώσει την προδιαγραφή για κάθε στάδιο του κύκλου-ζωής .

MVElt = α ο + a2BVECASHit + α2ΝΙ·α + a2CFOlt + a4CFIu +

a5CFFit + eit.

όπου,

MVEit = η αξία αγοράς της εταιρίας ί σε τρεις μήνες μετά από το χρόνο t (για 

να επιτρέψει τις πληροφορίες να αποκαλυφτούν

BVECASHu = η αξία των βιβλίων ελαττωμένη κατά την αλλαγή στον 

λογαριασμό των μετρητών της εταιρίας ί στο χρόνο t.

Nljt = τα κέρδη πριν από άλλα εξαιρετικά αντικείμενα της εταιρίας ί στο 

χρόνο t.

CFOit, CFIk, CFFit = οι ταμειακές ροές από τις λειτουργικές .χρηματοδοτικές 

και επενδυτικές δραστηριότητες για την εταιρία ί στο χρόνο t.

Αποτελέσματα του κύκλου-ζωής.
Ο πίνακας 7 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών των 

αναμενόμενων σχέσεων. Γενικά , τα αποτελέσματα από αυτό το στάδιο 

δείχνουν την περιορισμένη χρησιμότητα των κερδών και των πληροφοριών 

των ταμειακών ροών . Η επένδυση των ταμειακών ροών έχει επαυξητική 

αξία σε επίπεδο 5% . Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

έχουν επαυξητική αξία και είναι σημαντικές σε επίπεδο 10% . Ούτε τα κέρδη 

, ούτε το CFO δεν περιέχουν τις σχετικές πληροφορίες αξίας πέρα από 
αυτήν που παρέχεται από τα μέτρα των ταμειακών ροών.

Τα αποτελέσματα του σταδίου ανάπτυξης
Στο στάδιο ανάπτυξης , η αξία των βιβλίων και τα μέτρα των ταμειακών 

ροών είναι σχετικά αξίας αλλά τα κέρδη όχι . Οι λειτουργικές ταμειακές ροές 

συσχετίζονται θετικά με τα κέρδη σε αυτό το στάδιο . Κατά συνέπεια, η 

πολυσυγραμμικότητα αυτών των μέτρων μπορεί να έχει επιπτώσεις στα 

αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα για αυτό το στάδιο, που παρουσιάζεται 

στον πίνακα 5 παρέχουν τα ισχυρά στοιχεία της χρησιμότητας των μέτρων 

των ταμειακών ροών .Κάθε ένα από αυτά τα ταμειακά μέτρα έχει 

επαυξητική αξία τουλάχιστον σε επίπεδο 5% . Κατά συνέπεια, τα
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αποτελέσματα παρέχουν τα στοιχεία ότι κάθε ένα από τα μέτρα των 
ταμειακών ροών παρέχει τις σχετικές πληροφορίες αξίας πέρα από αυτήν 
που παρέχεται από τα κέρδη για τις εταιρίες στο στάδιο ανάπτυξης .
Τα αποτελέσματα του σταδίου ωριμότητας

Στο στάδιο ωριμότητας, η αξία των βιβλίων , τα κέρδη , οι λειτουργικές 
ταμειακές ροές , και οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
είναι σημαντικές σε επίπεδο 5% .Τα κέρδη και οι λειτουργικές ταμειακές 
ροές έχουν τα αναμενόμενα σημάδια. To CFF σε αυτό το στάδιο έχει ένα 
αρνητικό μέσο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι διφορούμενο για αυτό 
το στάδιο. Εντούτοις, το σημάδι είναι θετικό που δείχνει ότι οι 
χρηματοοικονομικές ταμειακές εκροές έχουν μια αρνητική επίδραση τιμής. 
Τα αποτελέσματα του σταδίου παρακμήςΡβεΙϊηβ Stage)

Για τις εταιρείες στο στάδιο της παρακμής , οι συντελεστές για όλα τα 
ταμειακά μέτρα είναι σημαντικοί, αλλά όχι τα κέρδη - παρόμοια με το στάδιο 
ανάπτυξης . Αν και η ποσυγραμμικότητα θα μπορούσε πάλι να προκαλέσει 
αυτό το αποτέλεσμα , και στα δύο αυτά στάδια (ανάπτυξη και παρακμή ) οι 
εταιρίες υποβάλλονται στις αλλαγές που θα μπορούσαν να έχουν 
επιπτώσεις στη χρησιμότητα των κερδών , έτσι ώστε τα τρέχοντα κέρδη 
μπορούν να μην είναι «προφήτες» των μελλοντικών ταμειακών ροών .
3.8 Τα συμπεράσματα και οι ερμηνείες 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρέχουν στοιχεία της επαυξητικής 
σχετικότητας της αξίας των κερδών για τις εταιρίες στο στάδιο ανάπτυξης , 
ωριμότητας και παρακμής , η οποία υπονοεί ότι τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάπτυξης και των κερδών , παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες 
στους επενδυτές για τις εταιρίες σε αυτά τα στάδια του κύκλου-ζωής , αλλά 
όχι για το αρχικό στάδιο . Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν επίσης στοιχεία 
ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την κατάσταση ταμειακών ροών, 
όπως προτείνεται στο FAS 95, είναι επαυξητικές ως προς τα κέρδη για τις 
εταιρίες σε κάθε ένα από τα στάδια του κύκλου- ζωής : τουλάχιστον ένα από 
τα τρία συνοπτικά μέτρα των ταμειακών ροών έχουν επαυξητική αξία 
σχετική με τα κέρδη σε κάθε στάδιο του κύκλου-ζωής .

Η προγενέστερη έρευνα λογιστικής των κύκλων ζωής (Anthony και 
Ramesh, 1992) δεν εξέτασε τις ταμειακές ροές εναντίον στα αποτελέσματα 

των κερδών (Livnat και Zarowin, 1990). Αυτή η μελέτη συνδυάζει αυτά τα 
δύο ερευνητικά ρεύματα για να παρέχει τα στοιχεία των αποτελεσμάτων του
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κύκλου ζωής στη διαφορική σχετικότητα της αξίας των ταμειακών ροών 
εναντίον των κερδών , συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων μεταξύ των 
συστατικών των ταμειακών ροών. Ενώ οι Livnat και Zarowin βρίσκουν λίγα 
στοιχεία της επαυξητικής σχετικότητας της αξίας επένδυσης των ταμειακών 
ροών .Τα αποτελέσματα σε αυτό το έγγραφο προτείνουν ότι αυτό συμβαίνει 
οφειλόμενο στην υπόθεση ότι οι ταμειακές ροές είναι εξίσου σχετικές για τις 
εταιρίες σε όλα τα στάδια του κύκλου- ζωής . Οι ταμειακές ροές από 
επενδυτικές δραστηριότητες είναι σχετικέ αξίας , ιδιαίτερα στα στάδια 
ξεκινήματος και ανάπτυξης.

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει τα συμπεράσματα των Livnat και Zarowin 
(1990) για τη χρηματοδότηση των ροών μετρητών, που παρέχουν τα 
στοιχεία ότι το CFF είναι επαυξητικο αξίας στα στάδια ανάπτυξης και τα 
ωριμότητας . Υπάρχουν στοιχεία της επαυξητικής σχετικότητας αξίας των 
λειτουργικών ροών μετρητών στα στάδια ανάπτυξης, ωριμότητας και 
πτώσης . Οι δοκιμές του CFO είναι αντίθετες προς πολλά από τα 
προγενέστερα αποτελέσματα της πρόωρης επαυξητικής έρευνας για την 
σχετικότητα της αξίας, ( Wilson (1986 ;1987), Bowen, Burgstahler και Daley 
(1987), Rayburn (1986), Bernard και Stober (1989).

Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας της σχετικότητας της αξίας στη λογιστική 
έχει αφιερωθεί στην επαλήθευση της σχετικότητας της αξίας των κερδών 
πέρα από τα "πρωτόγονα" μέτρα των ταμειακών ροών, ιδιαίτερα CFO. Αυτό 
το έγγραφο επεκτείνει αυτήν την έρευνα κατά δύο τουλάχιστον τρόπους. 
Πρώτα, εξετάζει τις επαυξητικές σχέσεις όχι μόνο των κερδών και των 
λειτουργικών ταμειακών ροών , αλλά και των ταμειακών ροών από τις 

χρηματοδοτικές και επενδυτικές ταμειακές ροές . Δεύτερον, από την εξέταση 
των αποτελεσμάτων του εταιρικού κύκλου-ζωής σε αυτές τις σχέσεις αξίας , 
είναι σε θέση να παρέχει τα στοιχεία συνεπή προς τη σχετικότητα αξίας των 
κερδών και των μέτρων των ταμειακών ροών στο οικονομικό πλαίσιο του 
κύκλου- ζωής μιας εταιρίας. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
προτείνουν ότι ο κύκλος ζωής επηρεάζει τη σχετικότητα της αξίας των 
κερδών και των μέτρων των ταμειακών ροών.

Μερικά στοιχεία παρέχονται προτείνοντας ότι οι πληροφορίες και το 

πολλαπλάσιο αξιολόγησης των κοινοποιήσεων λογιστικής μιας εταιρίας (σε 
αυτήν την περίπτωση τα κέρδη και τρία μέτρα των ταμειακών ροών) 
διαφέρουν στα στάδια του κύκλου-ζωής γεγονός , το οποίο έχει επιπτώσεις
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για την τιμολόγηση των μετοχών . Τα κέρδη εμφανίζονται να είναι σχετικά 
αξίας στην ανάπτυξη , ωρίμανση και στο στάδιο της παρακμής 
Τουλάχιστον ένα μέτρο των ταμειακών ροών παρέχει την επαυξητική 
σχετικότητα αξίας πέρα από τα κέρδη σε κάθε ένα από τα στάδια του 
κύκλου-ζωής , που προτείνει ότι οι αναλυτές, και άλλοι των οικονομικών 
καταστάσεων , βρίσκουν τα τρία συνοπτικά μέτρα των ταμειακών ροών, που 
παρέχονται από το FAS 95, να εκτιμούν την αξία μιας επιχείρησης.

Επιπλέον, η πρόσφατη έρευνα (Hayn 1995, Collins et Al, 1997) παρέχει 
τα στοιχεία της διαφορικής σχετικότητας της αξίας για τα κέρδη με τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά . Στο βαθμό στον οποίο οι επιπτώσεις των 
χαρακτηριστικών των ζημιογόνων εταιριών στη διαφορική σχετικότητα της 
αξίας υπάγονται στον κύκλο ζωής μιας εταιρείας , κατόπιν το πλαίσιο αυτό 
θα ήταν πιο χρήσιμο για την αξιολόγηση και εξήγηση της σχετικότητα της 
αξίας των διαφορετικών λογιστικών μέτρων .

Για τις εταιρίες στο στάδιο ξεκινήματος , ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 
δοθεί στη χρήση και την ερμηνεία των κερδών και των μέτρων των 
ταμειακών ροών. Επειδή τα κέρδη και τα μέτρα των ταμειακών ροών, γενικά 
, δεν είναι πολύ χρήσιμα στο αρχικό στάδιο , οι οικονομικοί αναλυτές, οι 
επενδυτές, οι πιστωτές, και η διαχείριση μπορούν να θελήσουν να στραφούν 
σε άλλα μέτρα της απόδοσης μιας εταιρείας σε αυτό το στάδιο. Μόνο οι 
ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες παρέχουν πληροφορίες 
σε αυτό το στάδιο. Επομένως, η επιστήμη της λογιστικής μπορεί να 
χρειαστεί να ψάξει για άλλους τρόπους μεταφοράς πληροφοριών για τις 
εταιρίες σε αυτό το στάδιο του κύκλου-ζωής . Αυτό έχει επιπτώσεις για τη 
μελέτη των άϋλων περιουσιακών στοιχείων , που δεν μετριούνται σ'αυτό το 
στάδιο του κύκλου ζωής μιας εταιρίας, αλλά περιλαμβάνουν ένα σημαντικό 
μέρος των περιουσιακών της στοιχείων . Επίσης, άλλες μεταβλητές 
λογιστικής ή μη λογιστικά μέτρα πρέπει να εξεταστούν για τη σχετικότητα της 
αξίας σε αυτό το στάδιο.

Τα κέρδη είναι το συνοπτικό μέτρο της απόδοσης της εταιρείας που 
παράγεται κάτω από τη μη ταμειακή βάση της λογιστικής .Τα κέρδη είναι 
σημαντικά δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται όπως ένα συνοπτικό μέτρο της 

απόδοσης της εταιρείας από ένα ευρύ σύνολο χρηστών .Για παράδειγμα , 

χρησιμοποιούνται στα εκτελεστικά σχέδια αποζημιώσεων , σε καλύψεις
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χρεών, στα φυλλάδια των εταιριών που επιδιώκουν να γίνουν δημόσιες, και 
από τους επενδυτές και τους πιστωτές.

Ο πρωταρχικός ρόλος των κερδών είναι να υπερνικηθούν τα 
προβλήματα με τη μέτρηση της απόδοσης της εταιρείας όταν οι εταιρίες 
βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία .Οι ασυμμετρίες των πληροφοριών μεταξύ 
της διαχείρισης και άλλα συμβαλλόμενων μέρων δημιουργούν μια ζήτηση 
για ένα εσωτερικά παραγμένο μέτρο της απόδοσης της εταιρείας που 
αναφέρεται πέρα από τα πεπερασμένα διαστήματα . Αυτό το μέτρο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στην αξιολόγηση και στην ανταμοιβή της διαχείρισης . Η 
επιτυχία μιας εταιρίας εξαρτάται τελικά, από τη δυνατότητά της να παραγάγει 
τις εισπράξεις μετρητών παραπάνω από τις εκταμιεύσεις.

Επομένως, το ένα μέτρο της απόδοσης που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί είναι οι ροές μετρητών. Εντούτοις, τα πεπερασμένα 
διαστήματα, που εκθέτουν τις πραγματοποιημένες ταμειακές ροές δεν είναι 
απαραιτήτως πληροφοριακά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πραγματοποιημένες 
ροές μετρητών έχουν τα προβλήματα συγχρονισμού και ταιριάσματος που 
τους προκαλούν να είναι ένα "θορυβώδες" μέτρο της απόδοσης. Για να 
μετριάσουν αυτά τα προβλήματα, οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές 
έχουν αναπτυχθεί για να ενισχύσουν τη μέτρηση της απόδοσης με τη 
χρησιμοποίηση των μη ταμειακών ροών για να αλλάξουν το συγχρονισμό 
της αναγνώρισης των ταμειακών ροών στα κέρδη. Το άρθρο Statement of 
Financial Accounting Concepts No.1 παρ.44 δηλώνει : "Οι πληροφορίες για 
τα επιχειρηματικά κέρδη και τα συστατικά τους που μετριούνται από τις μη 
ταμειακές ροές γενικά παρέχουν μια καλύτερη ένδειξη για τις τρέχουσες 
εισπράξεις και πληρωμές μετρητών".

Οι τιμές των μετοχών εμφανίζονται να καλύπτουν τις πληροφορίες στις 
πραγματοποιημένες ταμειακές ροές και τα κέρδη σχετικά με την απόδοση 
της εταιρείας .

Η έρευνα των Rayburn (1986), Wilson (1986,1987) Bernand και Stober 
1989) εξετάζει εάν οι απροσδόκητες ταμειακές ροές και οι μη ταμειακές ροές 
είναι σημαντικές σε μια παλινδρόμηση όπου οι ανώμαλες αποδόσεις των 

μετοχών είναι η εξαρτώμενη μεταβλητή. Τα αποτελέσματα των Rayburn και 
Wilson είναι συνεπή και προς τα δύο συστατικά που έχουν επαυξητικές 

πληροφορίες, ενώ οι Bernard και Stober βρίσκουν λίγα στοιχεία καθενός 
συστατικού που έχει επαυξητικές πληροφορίες.
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Η δυνατότητα των ταμειακών ροών να απεικονίζει την απόδοση της 
εταιρείας θα μειωθεί καθώς οι απαιτήσεις για το κυκλοφορούν κεφάλαιο και 
τις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες αυξάνουν. Οι μη 
ταμειακές ροές προβλέπονται να μετριάσουν τα προβλήματα 
συγχρονισμού και συνδυασμού στις ροές μετρητών. Ως συνέπεια, τα κέρδη 
προβλέπονται να απεικονίσουν καλύτερα την απόδοση της εταιρείας από 
τις ταμειακές ροές , στις εταιρίες με τις πιο ασταθείς λειτουργικές , 
επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες . Οι ταμειακές ροές και 
τα κέρδη θα είναι εξίσου χρήσιμες στις βιομηχανίες με τους βραχύς κύκλους 
λειτουργίας. Εντούτοις στις βιομηχανίες με τους μεγάλους κύκλους 
λειτουργίας, οι ταμειακές ροές προβλέπονται να είναι ένα σχετικά «φτωχό» 
μέτρο της εταιρικής απόδοσης.

Η ύπαρξη των ασυμμετριών των πληροφοριών μεταξύ των διευθυντών 
της εταιρίας και των συμβαλλόμενων εξωτερικού μερών που αντιτίθενται με 
την εταιρία .δημιουργεί μια ζήτηση για ένα συνοπτικό μέτρο της εταιρικής 
απόδοσης Αυτό το μέτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει τη 
διαχείριση και ως πηγή πληροφοριών στους επενδυτές και τους πιστωτές 
για την δυνατότητα της εταιρίας να παράγει μετρητά .
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4
ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ,ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ , 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

4.1 Σχέση μεταξύ αξίας μερισμάτων και ποιότητας των κερδών

Ένα θέμα που εξετάζεται στην έρευνα είναι εάν οι συμμετέχοντες στην 

αγορά εμφανίζονται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για τα κέρδη, στις 

μελλοντικές ροές μετρητών όταν αντιδρούν σε άλλες προβλέψεις των 

μελλοντικών ροών μετρητών. Επιλέγεται η ανακοίνωση των αλλαγών στα 

τριμηνιαία μερίσματα μετρητών για να ερευνηθεί αυτή η ερώτηση επειδή τα 

μερίσματα, όπως και τα κέρδη , υποστηρίζεται γενικά ότι παρέχουν 

πληροφορίες για τις μελλοντικές ροές μετρητών (Miller και Modigliani [ 1961 

]). Η προγενέστερη εμπειρική έρευνα έχει τεκμηριώσει ότι οι αλλαγές των 

μερισμάτων συνδέονται θετικά με τις υπερβολικές αποδόσεις που 

περιβάλλουν την ημερομηνία δήλωσης μερισμάτων, προτείνοντας ότι τα 

μερίσματα παρέχουν τις πληροφορίες για την αξία της εταιρείας ( Aharony 

και Swary [ 1980 ] Asquith και Mullins [ 1983 ]). Ο Brook et Al [ 1998 ] βρήκε 

ότι οι εταιρίες που προσδοκούν τις μεγάλες, μόνιμες αυξήσεις των 

ταμειακών ροών τείνουν να αυξήσουν τα μερίσματα πριν από αυτούς τους 

κλονισμούς. Ομοίως, οι Yoon και Starks [ 1995 ] διαπιστώνουν ότι οι εταιρίες 

που αυξάνουν (μειώνουν ) τα μερίσματά τους αυξάνουν επίσης (μειώνουν ) 

τις μελλοντικές δαπάνες κεφαλαίου, συνεπείς προς τις αλλαγές μερισμάτων 

που προβλέπουν τις μελλοντικές ροές μετρητών.

Επίσης τεκμηριώνουν ότι οι αναλυτές αναθεωρούν τις προβλέψεις τους 

για τα τρέχοντα κέρδη με έναν τρόπο συνεπή προς τις προσδοκώμενες ροές 

μετρητών. Αν και άλλη εμπειρική εργασία συμπεραίνει ότι τα μερίσματα 

παρέχουν λίγες πληροφορίες για τις μελλοντικές ροές μετρητών ( Benartzi, 

Michaely, και Thaler[ 1997 ] DeAngelo, DeAngelo, και Skinner [ 1996 ]), 

Nissim και Ziv [ 2001 ] υποστηρίζεται ότι αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται 

στο σφάλμα μέτρησης και τις παραλειπόμενες συσχετισμένες μεταβλητές. 

Επομένως, δεδομένου του όγκου των προγενέστερων στοιχείων, γίνεται η 

υπόθεση ότι τα μερίσματα παρέχουν τις πληροφορίες σχετικά με τις 

μελλοντικές ροές μετρητών .
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Στη διατύπωση των προβλέψεων σχετικά με τη σχέση μεταξύ της 
ποιότητας των κερδών και των αντιδράσεων των συμμετεχόντων στην 
χρηματιστηριακή αγορά στις αλλαγές των μερισμάτων, οι αντιδράσεις στις 
νέες πληροφορίες ποικίλλουν αντιστρόφους με την ακρίβεια των 
προηγουμένων πληροφοριών (Holthausen και Verrecchia [ 1988 ] Kim και 
Verrecchia [ 1991 ]). Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι οι πληροφορίες σχετικά 
με τις μελλοντικές ροές μετρητών που περιλαμβάνονται στα ιστορικά κέρδη 
μιας εταιρίας υποκαθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές ροές 
μετρητών που περιλαμβάνονται σε μια αλλαγή των μερισμάτων. Η πρώτη 

υπόθεσή , είναι:
Υπόθεση 1: Υπάρχει μια αρνητική (θετική) σχέση μεταξύ της ποιότητας των 

κερδών και της αντίδρασης της αγοράς στις αυξήσεις των μερισμάτων 

(μειώσεις)

Μια αμεσότερη δοκιμή της παραπάνω υπόθεσης είναι πιθανή με την 
εξέταση των αναθεωρήσεων της πρόβλεψης των μελλοντικών κερδών , ένα 
πληρεξούσιο για την αναθεώρηση των προσδοκιών των ταμειακών ροών . 
Οι Yoon και Starks [ 1995 ] δήλωσαν ότι οι αναλυτές αναθεωρούν τις 
προβλέψεις τους για τα τρέχοντα κέρδη (όχι για τα μελλοντικά ) 
ακολουθώντας τις αλλαγές των μερισμάτων κατά έναν τρόπο συνεπή προς 
με τις προσδοκώμενες ταμειακές ροές . Προβλέπεται ότι οι αναλυτές 
αναθεωρούν τις προβλέψεις τους για τα τρέχοντα κέρδη μετά από μια 
ανακοίνωση για την αλλαγή των μερισμάτων λιγότερο (περισσότερο) για τις 
εταιρίες με την υψηλότερη (χαμηλότερη) ποιότητα των κερδών .
Η δεύτερη υπόθεσή είναι:
Υπόθεση 2: Υπάρχει μια αρνητική (θετική) σχέση μεταξύ της ποιότητας των 

κερδών και των προβλέψεων του αναλυτή μετά από τις αυξήσεις 

μερισμάτων (μειώσεις).

Τα αποτελέσματα συνεπή προς αυτές τις υποθέσεις θα πρότειναν ότι η 
ποιότητα των κερδών συγκρατεί τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην 
αγορά, στις αλλαγές των μερισμάτων.
4.2 Η σχέση μεταξύ των τιμών των μερισμάτων και του επιπέδου 
ανάπτυξης της επιχείρησης

Ποιο είναι το περιεχόμενο των πληροφοριών των αλλαγών στα 
μερίσματα; Τα θεωρητικά μοντέλα των Bhattacharya (1979), Miller και Rock
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(1985), και John και Williams (1985) μας λένε ότι οι αλλαγές στην πολιτική 
μερισμάτων μεταβιβάζουν ειδήσεις για τις μελλοντικές ταμειακές ροές. 

Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις των μερισμάτων μεταβιβάζουν θετικά νέα και οι 
μειώσεις μεταβιβάζουν αρνητικά . Τα μοντέλα προβλέπουν επίσης μια θετική 
σχέση μεταξύ των αλλαγών των μερισμάτων και της αντίδρασης της τιμής 
στις αλλαγές αυτές . Τα εμπειρικά στοιχεία υποστηρίζουν έντονα την 
τελευταία πρόβλεψη και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως για να 
δικαιολογήσουν την θεωρία7 8.

Μια από τις βασικές επιπτώσεις αυτών των μοντέλων είναι ότι οι αλλαγές 
στα μερίσματα πρέπει να ακολουθηθούν από τις αλλαγές στην κερδοφορία 
(ποσοστά κέρδους ή απόδοσης στα περιουσιακά στοιχεία ) μάλιστα στην 
ίδια κατεύθυνση θ. Οι Benartzi, Michaely, και Thaler (1997) δοκίμασαν αυτή 
την επίπτωση και βρήκαν ότι το ποσοστό αύξησης των κερδών ,των 
εταιριών που αυξάνουν τα μερίσματα δεν μεταβάλλεται θετικά στη συνέχεια. 
Οι εταιρίες που μειώνουν τα μερίσματα, αφ' ετέρου, δοκιμάζουν σημαντικές 
αυξήσεις στα ποσοστά αύξησης των κερδών στα δύο έτη που ακολουθούν 
μετά την μείωση του μερίσματος9. Αυτά τα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με 
την κεντρική υπόθεση των πληροφοριών μερισμάτων δηλαδή, αυτές τις 
αλλαγές των μερισμάτων που σηματοδοτούν αλλαγές στην κερδοφορία κατά 
την ίδια κατεύθυνση .
4.3 Η σχέση μεταξύ αλλαγών στα μερίσματα με τις ετήσιες ζημίες ή τα 
κέρδη

Η μερισματική πολιτική θεωρείται ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για 
τη διοικητικές αποφάσεις επειδή φαίνεται να είναι ένας σημαντικός τρόπος 
για τις επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν με τους συμμετέχοντες στην αγορά. 
Οι επενδυτές δεν μπορούν πάντα να εμπιστευθούν τους διευθυντές για να

7 Βλέπε επίσης Asquith and Mullins (1983), Brickley (1983), and Healy and Palepu (1988).

8 Oi Miller και Modigliani (1961) ήταν οι πρώτοι που συζήτησαν το θέμα "περιεχόμενο 
πληροφοριών των μερισμάτων." Συγκεκριμένα, πρότειναν ότι όταν μια εταιρεία ακολουθεί 
μια πολιτική πληρωμής σταθερών μερισμάτων, οι επενδυτές εύλογα μπορούν να 
ερμηνεύσουν μια αλλαγή της πληρωμής των μερισμάτων ως παροχή πληροφοριών για τις 
αλλαγές στη μελλοντική αποδοτικότητα.
9Οι Watts (1973) και Gonedes (1978) βρίσκουν μερικά αδύνατα στοιχεία των αυξήσεων των 
κερδών που ακολουθούν τις μειώσεις μερισμάτων. Ο Penman (1983), εντούτοις, βρίσκει 
ότι τα μερίσματα δεν μεταβιβάζουν κανέναν έλεγχο των πληροφοριών για τα αποτελέσματα 
όσον αφορά τις προβλέψεις των κερδών από την διοίκηση.
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παρέχουν αμερόληπτες πληροφορίες για τις προοπτικές των επιχειρήσεών 
τους, αλλά τα σήματα των μερισμάτων είναι σχετικά αξιόπιστα επειδή 
απαιτούν πληρωμές μετρητών και τα μετρητά δεν μπορούν εύκολα να 
παραποιηθούν. Η έρευνα έδειξε ότι οι κεφαλαιακές αγορές αντιδρούν 
ευνοϊκά στις ανακοινώσεις "καλών ειδήσεων" (αυξήσεις μερισμάτων) και 
ενάντια "κακών ειδήσεων" (μειώσεις μερισμάτων), υποστηρίζοντας την 
άποψη ότι οι αλλαγές των μερισμάτων παρέχουν πληροφορίες (Michaely et 
Al 1995).
4.4 Η σχέση των αλλαγών στα μερίσματα με τις ταμειακές ροές, 
γνωρίζοντας τα ετήσια κέρδη ή τις ζημίες .

Παρόλο που τα κέρδη θεωρούνται ως σημαντικό μέτρο της 
αποδοτικότητας στην αγορά , η ύπαρξη των ασυμμετρών των πληροφοριών 
μεταξύ της διαχείρισης και των προμηθευτών κεφαλαίου έχει οδηγήσει στην 
ζήτηση για άλλα μέτρα της απόδοσης, ειδικά τις ταμειακές ροές . Τα κέρδη 
μπορούν να επικριθούν επειδή η διοίκηση ί) έχει κάποια διακριτικότητα 
πέρα από την αναγνώριση ορισμένων στοιχείων των κερδών , να επιλέξει με 
ποιο τρόπο θα μεταβιβάσει τις πληροφορίες προς τους τρίτους ή να 
χειριστεί τα κέρδη ϋ) τα κέρδη δεν συλλαμβάνουν πλήρως τη θέση 
ρευστότητας της εταιρείας .Αυτοί οι περιορισμοί κάνουν τα μη ταμειακά 
κέρδη έναν λιγότερο αξιόπιστο καθοριστικό παράγοντα της πολιτικής των 
μερισμάτων.

Οι πολιτικές μερισμάτων που βασίζονται στα μη ταμειακά κέρδη 
μπορούν να οδηγήσουν σε: ί) επιδείνωση της ρευστότητας και 
φερεγγυότητας μιας εταιρείας ϋ) πληρωμές μερισμάτων που δεν μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν εσωτερικά, ϋί) εξωτερικό δανεισμό για να 
χρηματοδοτήσουν μερικώς τα μερίσματα, και ίν) αύξηση του κόστους 
χρηματοδότησης που οδηγεί σε μια μεταφορά του πλούτου των μετόχων 
στους δανειστές. Αυτό εμφανίζεται όταν τα κεφάλαια πρέπει να αυξηθούν 
μέσω δανείων , και αυξάνει τελικά τον κίνδυνο της εταιρείας (Lawson και 
Stack , 1981, Whittington και Meeks, 1976). Οι συνήγοροι των ταμειακών 

ροών επίσης υποστηρίζουν ότι οι ροές μετρητών δεν επηρεάζονται από τις 

αυθαίρετες κατανομές και δεν μπορούν να παραποιηθούν εύκολα από τη 

διοίκηση (Lee 1978,1981 Lawson, 1981). Εφόσον τα μερίσματα πρέπει να 
πληρωθούν σε μετρητά, οι εταιρίες που εκθέτουν τα ανεπαρκή μετρητά
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μπορούν να αναγκαστούν για να μειώσουν τα μερίσματα. Κατά συνέπεια, 
αναμένεται ότι οι εταιρίες θα μειώσουν τα μερίσματα στα έτη ανεπαρκούς 
ρευστότητας. Περαιτέρω, η έρευνα δείχνει ότι ί) μεγαλύτερος αριθμοδείκτης 
πληρωμής μερισμάτων αντιστοιχεί σε μεγαλύτερες ταμειακές ροές και ϋ) οι 
εταιρείες που παράγουν διαρκώς τις περισσότερες λειτουργικές ταμειακές 
από ότι κέρδη είναι πιθανό να έχουν τις υψηλότερους αριθμοδείκτες 
πληρωμής μερισμάτων (Ingram και Lee, 1997)

Από την άλλη πλευρά , οι ταμειακές ροές είναι ένα ανεπαρκές και 
θορυβώδες μέτρο της απόδοσης εφ' όσον επηρεάζονται από τα 
προβλήματα προγραμματισμού (Dechow, 1994). Κατά συνέπεια, εξαιτίας 
των έμφυτων περιορισμών τους, ούτε οι ταμειακές ροές ούτε τα κέρδη δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μόνα τους για να εξηγήσουν τις πολιτικές 
επιλογές μερισμάτων. Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία που προτείνουν ότι η 
μείωση μερισμάτων είναι το αποτέλεσμα μιας επιδείνωσης και στην 
αποδοτικότητα και στη ρευστότητα μιας εταιρίας (Jensen και Johnson, 
1995).
4.5 Το περιεχόμενο των πληροφοριών των μειώσεων στα μερίσματα , 
στα κέρδη και στις ταμειακές ροές ως προάγγελοι των μελλοντικών 
κερδών.

Οι Miller και Modigliani (1961) εμφάνισαν ότι η διοικητική αξιολόγηση των 
προοπτικών της εταιρίας θα μπορούσε να προκύψει από τις αλλαγές των 
μερισμάτων, με τις αυξήσεις (μειώσεις) να σηματοδοτούν καλά (ή άσχημα) 
νέα για τα μελλοντικά κέρδη.Ο DeAngelo et . Al (1992) επίσης έχει 
υποστηρίξει ότι τα μερίσματα και τα τρέχοντα κέρδη είναι πιθανά 
υποκατάστατα για την πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών και ότι το 
περιεχόμενο πληροφοριών των μερισμάτων θα ποικίλει ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά των τρεχόντων κερδών . Τα μερίσματα αναμένονται για να 
έχουν τη χαμηλή (υψηλή) επεξηγηματική ισχύ στα τυχαία (μη τυχαία) 
δείγματα επειδή τα τρέχοντα κέρδη αναμένονται για να είναι περισσότερο 
(λιγότερο) αξιόπιστα. Τα υπάρχοντα στοιχεία για τα μερίσματα είναι συνεπή 

προς τα ανωτέρω . Οι Watts (1973) και Benartzi et Al (1997) παρατήρησαν 
μια αδύνατη σχέση μεταξύ των απροσδόκητων κερδών και των αλλαγών 
των μερισμάτων για τις τυχαία επιλεγμένες εταιρίες. Χρησιμοποιώντας τα μη 

τυχαία δείγματα, οι DeAngelo et Al (1992) και Healy και Palepu (1988)

Σελίδα 103



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

δείχνουν ότι οι μειώσεις των μερισμάτων έχουν το επαυξητικό περιεχόμενο 
πληροφοριών στην πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών , γνωρίζοντας τα 
τρέχοντα κέρδη10. Οι ταμειακές ροές αναμένονται επίσης να είναι στατιστικά 
σημαντικές στην πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών στα μη τυχαία 
δείγματα επειδή οι ζημιογόνες εταιρείες εμφανίζουν κέρδη μετά από την 
αρχική ζημία , προτείνοντας ότι τα τρέχοντα κέρδη θα είναι λιγότερο 
χρήσιμα στην πρόβλεψη των μελλοντικών κερδών από τις κανονικές 
περιστάσεις όπου τα κέρδη ακολουθούν μια τυχαία πορεία (DeAngelo et 

Al 1992).
Τα μερίσματα παρέχουν πληροφορίες για τα μελλοντικά κέρδη. Ο 

Penman (1983) βρίσκει ότι οι προβλέψεις των κερδών που ενσωματώνουν 
τις πληροφορίες μερισμάτων έχουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόβλεψη 
των μελλοντικών κερδών από τα μοντέλα είτε που ενσωματώνουν τα κέρδη 
ή τις πληροφορίες προβλέψεων .Οι Ofer και Siegel (1987) βρίσκουν τις 
αναθεωρημένες προβλέψεις των κερδών να συνδέονται θετικά με τις 
αλλαγές των μερισμάτων. Πιο πρόσφατα, οι Hand και Landsman (1999) και 
Nissim και Ζίν (1999) εμφανίζουν ότι τα μερίσματα και οι μερισματικές 
αλλαγές , αντίστοιχα, σχετίζονται θετικά με τα μελλοντικά κέρδη μετά από 
τον έλεγχο για τα τρέχοντα κέρδη.

Τα αποτελέσματα των Bernartzi, Michaely, και Thaler (1997) παρέχουν 
περαιτέρω διορατικότητα στη φύση των πληροφοριών των μερισμάτων 
σχετικά με τα μελλοντικά κέρδη. Εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των αλλαγών 
μερισμάτων με τις παρελθούσες και μελλοντικές αλλαγές των κερδών . 
Ενώ δεν διαπιστώνουν ότι οι αλλαγές μερισμάτων είναι πληροφοριακές για 
τη μελλοντική αύξηση των κερδών , βρίσκουν ότι απεικονίζουν τη 
μονιμότητα των προηγούμενων αλλαγών των κερδών.

Οι πληροφορίες για τα εταιρικά κέρδη και τα συστατικά τους που 
μετριούνται από τη λογιστική των δεδουλευμένων παρέχουν γενικά μια 
καλύτερη ένδειξη της επιχειρηματικής απόδοσης από τις εισπράξεις και τις 
πληρωμές μετρητών. Η λογιστική των δεδουλευμένων προσπαθεί να 
καταγράψει τα οικονομικά αποτελέσματα των συναλλαγών και άλλων 
γεγονότων στην περίοδο στην οποία οι συναλλαγές, τα γεγονότα και οι

10Χρησιμοποιώντας ένα μη τυχαίο δείγμα 145 εταιρειών που είναι εισηγμένες στην 
χρηματιστηριακή αγορά , ο DeAngelo et. Al. (1996) βρήκε ότι οι αποφάσεις για τα 
μερίσματα δεν προσδιορίζουν τις εταιρείες με υψηλά μελλοντικά κέρδη.
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περιστάσεις εμφανίζονται, και όχι μόνο στις περιόδους στις οποίες τα 
μετρητά παραλαμβάνονται ή πληρώνονται από την εταιρεία .

Αναλόγως, η λογιστική των δεδουλευμένων προσπαθεί να αναγνωρίσει 
τα αναμενόμενα μελλοντικά οικονομικά οφέλη και τις υποχρεώσεις σε μια 
επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου. Η διαδικασία των 
δεδουλευμένων περιλαμβάνει τις αναμενόμενες μελλοντικές παραλαβές 
μετρητών και τις εκταμιεύσεις και την αναβολή των προηγούμενων 
παραλαβών και των εκταμιεύσεων μετρητών. Εντούτοις, η διαδικασία αυτή 
δεν επεκτείνεται σε όλα τα αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη και τις 
υποχρεώσεις. Η λογιστική αυτή περιλαμβάνει μια ανταλλαγή μεταξύ της 
σχετικότητας και της αξιοπιστίας. Ενώ οι πληροφορίες για τα αναμενόμενα 
μελλοντικά οφέλη και τις υποχρεώσεις θεωρούνται να είναι σχετικές με τον 
χρήστη των οικονομικών καταστάσεων , θεωρούνται επίσης να είναι 
λιγότερο αξιόπιστες από τις πληροφορίες των εισπράξεων μετρητών και 
των εκταμιεύσεων.

Κατά συνέπεια, πολλά αναμενόμενα μελλοντικά οφέλη και υποχρεώσεις 
που συνδέονται με την ιδιαίτερη αβεβαιότητα θεωρούνται να στερούνται 
την ικανοποιητική αξιοπιστία που αναγνωρίζεται στην λογιστική των 
δεδουλευμένων.

Παρόλα αυτά περιλαμβάνει κάποιο επίπεδο αξιοπιστίας σε μία 
προσπάθεια να παρασχεθούν οι σχετικές πληροφορίες στους επενδυτές. Η 
βασική υπόθεση της Sloan στηρίζεται στην ανταλλαγή μεταξύ της 
σχετικότητας και της αξιοπιστίας στη λογιστική των δεδουλευμένων . 
Αναγνωρίζει ότι τα κέρδη αποτελούνται από δύο τμήματα :ένα τμήμα 
μετρητών που παρέχει και τις σχετικές και αξιόπιστες πληροφορίες, και ένα 
τμήμα μη ταμειακών ροών που παρέχει τις σχετικές πληροφορίες, αλλά δεν 
είναι κατά κάποιο τρόπο αξιόπιστες.

4.6 Σχέση μεταξύ τιμής μετοχής και μερίσματος

Η αντίδραση της τιμής στις αυξήσεις και τις μειώσεις των μερισμάτων 

προτείνει ότι οι επενδυτές ερμηνεύουν αυτές τις αλλαγές ως θετικές και 
αρνητικές ειδήσεις, αντίστοιχα, για την εταιρία. Εντούτοις, εάν οι θετικές ή 

αρνητικές ειδήσεις δεν αφορούν τις αλλαγές στη μελλοντική κερδοφορία , τι 
μπορούν να αφορούν ; Ένα θέμα είναι ότι οι αλλαγές των μερισμάτων
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μεταβιβάζουν τις πληροφορίες για τα μελλοντικά προεξοφλητικά επιτόκια . 
Οι θεμελιώδεις ειδήσεις για μια εταιρία πρέπει να αφορούν είτε τις ταμειακές 
ροές της ή τα προεξοφλητικά επιτόκια . Εάν οι καλές ειδήσεις σε μια 
αύξηση μερισμάτων δεν αφορούν τις μελλοντικές ταμειακές ροές, μπορούν 
να αφορούν το συστηματικό κίνδυνο. Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα από 
7.642 αλλαγές στα μερίσματα που αναγγέλλονται μεταξύ του 1968 και του 
1993 βρίσκεται ότι οι εταιρίες που αυξάνουν τα μερίσματα δοκιμάζουν μια 
σημαντική πτώση στο συστηματικό κίνδυνό τους ενώ οι εταιρίες που 
μειώνουν τα μερίσματα δοκιμάζουν μια σημαντική αύξηση σε συστηματικό 
κίνδυνο .Μια εξέταση των εκτιμήσεων γύρω από τις ανακοινώσεις αλλαγής 
των μερισμάτων δείχνει ότι η πτώση στον κίνδυνο της εταιρίας φανερώνεται 
όχι μόνο μέσω μιας μείωσης του συστηματικού κινδύνου αλλά και μέσω μιας 
βελτίωσης στις εκτιμήσεις χρέους της εταιρίας.

Οι δοκιμές παλινδρόμησης υποδεικνύουν ότι η αγορά καταλαβαίνει, 
τουλάχιστον μερικώς, την επίπτωση μιας αλλαγής στην πολιτική των 
μερισμάτων για την συνεπή αλλαγή στην ριψοκίνδυνοτητα μιας εταιρίας. 
Βρίσκεται ότι ,όσο μεγαλύτερη η πτώση στον κίνδυνο, τόσο θετικότερη 
είναι η αντίδραση της αγοράς στο αναγγελθέν μέρισμα. Κατά συνέπεια, οι 
αλλαγές στον κίνδυνο, εξαρτώμενες από τις αλλαγές στα κέρδη , αρχίζουν 
να παρέχουν μια εξήγηση για την αντίδραση της τιμής στις ανακοινώσεις 

μερισμάτων. Επιπλέον, οι εταιρίες που αυξάνουν τα μερίσματα δοκιμάζουν 
μια πτώση στην απόδοση στα περιουσιακά στοιχεία που είναι συνεπής 
προς την πτώση στον συστηματικό κίνδυνο. Τέλος, βρίσκεται ότι οι 
κεφαλαιακές δαπάνες των εταιριών που αυξάνουν τα μερίσματα 
παραμένουν απαράλλαχτες και το επίπεδο των μετρητών και των 
βραχυπρόθεσμων επενδύσεων στο ισοζύγιό τους .μειώνονται. Γενικά , το 
αντίστροφο υποστηρίζεται για τις μειώσεις στα μερίσματα .

Επιπλέον , τα βασικά συμπεράσματά είναι ότι οι αυξήσεις των 
μερισμάτων συνδέονται με τις μειώσεις στον κίνδυνο και την κερδοφορία , 
και ότι η αρχική αντίδραση της αγοράς στην αύξηση των μερισμάτων 
συνδέεται έντονα με την πτώση στον κίνδυνο .Πώς αυτά τα συμπεράσματα 
αφορούν την υπάρχουσα θεωρία; Σαφώς, τα στοιχεία είναι ασυμβίβαστα με 
τα παραδοσιακά μοντέλα ταμειακών ροών. Τα συμπεράσματά , εντούτοις, 

είναι συνεπή προς μερικά από τα συμπεράσματα του Lintner (1956). 
Βασιζόμενος σε μια έρευνα των managers ,ο Lintner εκθέτει ότι οι
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managers αυξάνουν τα μερίσματα μόνο όταν είναι βέβαιοι ότι δεν θα είναι 
απαραίτητο να αντιστρέφουν αυτήν την απόφαση στο κοντινό μέλλον.

Πράγματι, ο δείκτης πληρωμών των μερισμάτων για τις εταιρείες που 
αυξάνουν τα μερίσματα αυξάνει σταθερά ,προτείνοντας ότι αυτές οι 
εταιρίες είναι σε θέση να διατηρήσουν τα υψηλότερα μερίσματά τους.

Οι αυξήσεις στα μερίσματα μεταβιβάζουνε πληροφορίες (αν και 
ανακριβή) για τη μετάβαση μιας εταιρίας από την φάση της ανάπτυξης σε 
μια ωριμότερη φάση. Το θέμα είναι ότι καθώς οι εταιρίες γίνονται 

ωριμότερες, το σύνολο των ευκαιριών επένδυσής στενεύει. Αυτό φαίνεται 
σε ένα μειωμένο ποσοστό επανεπένδυσης (το ποσό που η εταιρία 
εξασφαλίζει από τα κέρδη για να τα επανεπενδύσει), στην μείωση της 
κερδοφορίας , και στον μειωμένο κίνδυνο. Το ποσοστό μείωσης της 
επανεπένδυσης προκαλεί τα μετρητά που χρησιμοποιούνται στις 
πληρωμές.

Αλλά γιατί η αγορά θα αντιδρούσε θετικά σε τέτοιες πληρωμές μετρητών; 
Για δύο λόγους: πρώτα, είναι αρκετά πιθανό ότι η αγορά δεν ήταν ενήμερη 
για την αλλαγή στον κίνδυνο -- και ως εκ τούτου είναι μια θετική έκπληξη. 
Αφετέρου, η αγορά αντιδρά θετικά στις ειδήσεις ότι η εταιρία δεν 
επαναπενδύει τα μετρητά" (Jensen, 1986 και Stulz, 1988). Η εξήγηση 
ωριμότητας είναι: Η ιδέα μιας εταιρίας που κινείται μέσω των διαφορετικών 
φάσεων της ανάπτυξης δεν είναι νέα και είναι επικρατούσα στα δημοφιλή 
εγχειρίδια αξιολόγησης ( Damodaran (1994) και Copeland και λοιποί 
(1995)). Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένα επίσημο μοντέλο στη 
χρηματοδότηση που αφορά αυτήν την ιδέα στις αλλαγές στην πολιτική των 
μερισμάτων.Η ωρίμανση είναι μια διαδικασία που ολοκληρώνεται σταδιακά 
κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος και όχι απαραιτήτως 
κατά τη διάρκεια μερικών ετών ή μετά από κάποια γεγονότα. Οι μεγάλες 
πληρωμές μετρητών μπορούν να είναι ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της 
διαδικασίας ωρίμανσης.

Οι αλλαγές στον κίνδυνο διαμορφώνουν επίσης τη βάση για την εξήγηση 
της μακροπρόθεσμης πορείας στις τιμές των μετοχών (στην ίδια 

κατεύθυνση) που παρατηρούνται μετά από τις αλλαγές μερισμάτων ( 
Charest, 1978, Benartzi, Michaely Thaler, 1997). Η μακροπρόθεσμη πορεία 

σχετίζεται θετικά με τις μελλοντικές αλλαγές στην αποδοτικότητα ενώ 
αρνητικά με τις μελλοντικές αλλαγές στον κίνδυνο. Κατά συνέπεια,
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μακροπρόθεσμα, οι τιμές μειώνονται με μια πτώση στην κερδοφορία, και 
αυξάνονται με μια πτώση στον κίνδυνο. Αυτή η συμπεριφορά της τιμής είναι 
συνεπής προς μια αγορά τίτλων στην οποία οι επενδυτές μόνο βαθμιαία 
μαθαίνουν τις πλήρεις επιπτώσεις μιας αλλαγής των μερισμάτων για την 
μελλοντική κερδοφορία και τον συστηματικό κίνδυνο . Οι επενδυτές 
μαθαίνουν αυτές τις επιπτώσεις πιθανώς μέσω της δημόσιας επιβεβαίωσης 
γεγονότων. Στα έτη μετά από μια αύξηση των μερισμάτων, οι εκτιμήσεις 
μιας εταιρίας βελτιώνονται σημαντικά γεγονός το οποίο είναι απλά μια άλλη 
εκδήλωση της πτώσης στον κίνδυνο

Η πληρωμή και το μέγεθος των μερισμάτων αποτελούν για πολύ καιρό 
θέματα συζήτησης στην εταιρική χρηματοδότηση. Κάτω από τους όρους των 
πληροφοριών και των φόρων, τα μερίσματα έχουν αποτελέσει έναν γρίφο [ 
Black (1976) ]. Διάφοροι συντάκτες μοντελοποιούν την πολιτική των 
μερισμάτων κάτω από την υπόθεση ότι οι πληροφορίες διανέμονται 
ασυμμετρικά μεταξύ των managers και των επενδυτών. Ο Bhattacharya 
(1979,1980) υποστηρίζει ότι οι εταιρίες πληρώνουν τα μερίσματα επειδή τα 
μερίσματα σηματοδοτούν τις πληροφορίες των manager’s και έτσι βοηθούν 
τους συμμετέχοντες στην αγορά να εκτιμήσουν την εταιρία. Οι Ambarish, 
John και Williams (1987) προτείνουν ότι οι υψηλής αξίας εταιρίες επιλέγουν 
την επένδυση και τα μερίσματα για να ξεχωρίσουν από τις εταιρείας 
χαμηλής αξίας. Με άλλα λόγια, τα μερίσματα δεν είναι μια υπολειμματική 
πληρωμή όπως υπονοείται από την κλασσική θεωρία χρηματοδότησης.Οι 
John και Williams (1985) και Ambarish, John και Williams (1987) 
προβλέπουν μια θετική ένωση μεταξύ των μερισμάτων και των τιμών των 
μετοχών . Οι John και Nachman (1987) περιγράφουν τα μερίσματα ως 
"χονδροειδές σήμα των κερδών Οι Miller και Rock (1985) υποστηρίζουν 
ότι μόλις η απόφαση επένδυσης μιας εταιρίας πραγματοποιείται , 
απρόβλεπτες αλλαγές στα μερίσματα σηματοδοτούν αλλαγές στα κέρδη 
και τις ταμειακές ροές. Αυτά τα μοντέλα διαφέρουν στις λεπτομέρειες των 
υποθέσεων και των προσεγγίσεων τους , αλλά φθάνουν στο ίδιο ευρύ 
συμπέρασμα: οι εταιρίες πληρώνουν τα μερίσματα για να μεταβιβάσουν τις 
πληροφορίες στους επενδυτές, οι οποίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν 
ανεξόδως και αξιόπιστα με άλλους τρόπους. Τα εμπειρικά στοιχεία 

υποστηρίζουν αυτήν την λειτουργία των μερισμάτων. Οι Asquith και Mullins 
(1983) βρίσκουν ότι η έναρξη των μερισμάτων έχει έναν σημαντικό θετικό
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αντίκτυπο στη τιμή των μετοχών μιας εταιρείας . Ερμηνεύουν τα στοιχεία 
τους συνεπείς με την υπόθεση, σύμφωνα με την οποία οι managers 
χρησιμοποιούν τα μερίσματα για να μεταβιβάσουν πληροφορίες προς τους 
επενδυτές, και οι επενδυτές αντιδρούν ευνοϊκά. Οι Richardson, Sefcik και 
Thompson (1986) καταγράφουν παρόμοια στοιχεία.

Οι Healey και Palepu (1988) ερευνούν τον αντίκτυπο της διανομής και 
των παραλείψεων των μερισμάτων στις τιμές των μετοχών μαζί με τις 
αλλαγές στα κέρδη . Βρίσκουν ότι οι διανομές συνδέονται με τις θετικές 
αντιδράσεις στις τιμές και οι παραλείψεις με αρνητικές αντιδράσεις στις 
τιμές . Επίσης τεκμηριώνουν ότι οι αντιδράσεις των τιμών των μετοχών στις 
ανακοινώσεις μερισμάτων σχετίζονται θετικά με τις διαδοχικές αλλαγές των 
κερδών . Οι Ofer και Siegel (1987) εκθέτουν ότι οι αναλυτές ασφάλειας 
αναθεωρούν τις προβλέψεις των κερδών σε απάντηση στις απροσδόκητες 
αλλαγές των μερισμάτων. Όσο μεγαλύτερη η απροσδόκητη αλλαγή στα 
μερίσματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναθεώρηση της πρόβλεψης.

Ο Venkatesh (1989) εξετάζει την επίδραση των διανομών μερισμάτων 
στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων των κερδών . Εκθέτει ότι η μέση 
αντίδραση των τιμών στις ανακοινώσεις των κερδών είναι μικρότερη αφότου 
η εταιρεία ξεκινήσει να πληρώνει μερίσματα από πριν. Ο Venkatesh 
ερμηνεύει το αποτέλεσμα συνεπής προς την ανακοίνωση των μερισμάτων. 
Επίσης τεκμηριώνει ότι η μεταβλητότητα των αποδόσεων των μετοχών είναι 
χαμηλότερη στην περίοδο μετά από την έναρξη διανομής μερισμάτων. Η 
μείωση αποτελείται πρώτιστα από το χαμηλότερο κίνδυνο παρά τη 
χαμηλότερη συσχέτιση με την αγορά. Παρά πέρα προτείνει ότι αφότου 
αρχίσει η διανομή των μερισμάτων , οι επενδυτές παραχωρούν μικρότερη 
σημασία στις πληροφορίες που δεν αφορούν τα μερίσματα , οι οποίες θα 
μπορούσαν προηγουμένως να έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις της τιμής. 
Κατά συνέπεια, η διαθεσιμότητα των ανώτερων πληροφοριών από τις 
ανακοινώσεις μερισμάτων μπορούν να οδηγήσουν στη χαμηλότερη 
μεταβλητότητα των αποδόσεων . Ο Venkatesh συμπεραίνει: “αυτά τα 
στοιχεία υποστηρίζουν την έννοια ότι οι επενδυτές θεωρούν τα μερίσματα 
ως μηχανισμό μεταφοράς πληροφοριών”.

Η έρευνα για τα μερίσματα γενικά έχει συμπεράνει ότι οι επενδυτές 
ερμηνεύουν τα μερίσματα ως απεικονίσεις των πληροφοριών σχετικά με την 
αξία της εταιρείας . Συνεπείς προς αυτά τα δεδομένα , βρίσκεται ότι τα
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μερίσματα και οι αλλαγές των μερισμάτων απεικονίζουν τις πληροφορίες για 
τα μελλοντικά κέρδη πέρα από τα συστατικά στα τρέχοντα κέρδη (όπως οι 
ταμειακές ροές κ.α.), και ότι οι πληροφορίες αυτές συμπεριλαμβάνονται στις 
προσδοκίες των κερδών που ενσωματώνονται στις τιμές των μετοχών. 
Συνεπώς παρατηρούνται προβλέψιμες αποδόσεις μετοχών που 
συνδέονται με τα μερίσματα και τις αλλαγές των μερισμάτων .Περαιτέρω 
διαπιστώνεται ότι οι υπερβολικές αποδόσεις στις στρατηγικές που αφορούν 
τα συστατικά των κερδών αυξάνονται επίσης με την ενσωμάτωση των 
στρατηγικών για τα μερίσματα . Οι προγενέστερες μελέτες συμπεραίνουν 
ότι οι επενδυτές μπορούν να είναι υπέρ-αισιόδοξοι στην αντίδραση τους στις 
πληροφορίες για τα μερίσματα. Η DeAngelo, et Al (1996) βρήκε μια θετική 
αντίδραση των τιμών των μετοχών στις αυξήσεις των μερισμάτων όταν 
αρχίζουν τα κέρδη να καταγράφουν μια αρνητική τάση και συμπέρανε ότι οι 
managers μπορούν να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις τιμές, 
αυξάνοντας τα μερίσματα (σελ. 359).Ο Bernartzi et Al (1997) συμπέρανε 
ότι οι αλλαγές των μερισμάτων περιέχουν λίγες πληροφορίες για τα 
μελλοντικά κέρδη και έθεσε την ερώτηση εάν η αγορά υπεραντιδρά στα 
μερίσματα (σελ. 1028). Εντούτοις, και οι δύο μελέτες δεν βρίσκουν την 
συμπεριφορά της απόδοσης των μετοχών κάτω από την υπόθεση ότι οι 
αλλαγές στα μερίσματα θα είναι συνεπή προς την υπεραντίδραση της 
αγοράς. Βρίσκεται ότι η υπεραντίδραση γίνεται προφανές μόνο μετά από 
τον έλεγχο για τις πληροφορίες για τα μελλοντικά κέρδη στα συστατικά των 
τρεχόντων κερδών . Η Sloan (1996) προτείνει ότι οι επενδυτές δεν 
προσδιορίζουν σωστά τις επιπτώσεις των συστατικών των τρεχόντων 
κερδών για τα μελλοντικά κέρδη . Τα αποτελέσματά προτείνουν ότι οι 
επενδυτές αποτυγχάνουν ομοίως να προσδιορίσουν σωστά τις επιπτώσεις 
από τις οριακές πληροφορίες μερισμάτων για τα μελλοντικά κέρδη .

4.7 Η πολιτική των μερισμάτων

—>1 I .·Ι.Ι.. ■■■!..... . . . . . . . . . ... ■■■!! ■ ·Ι III ■ Ι·Μ1 I. ,11 — ■!

Ο Lintner έχει κάνει μια πρωτοποριακή εργασία στην ανάλυση των 
καθοριστικών παραγόντων της πολιτικής μερισμάτων ο οποίος χρησιμοποιεί 
και την εμπειρική και την ερευνητική μεθοδολογία. Προσδιορίζει δεκαπέντε 

μεταβλητές μερικές από τις οποίες είναι το μέγεθος της εταιρείας , οι 
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, η προθυμία να χρησιμοποιηθεί η εξωτερική 

χρηματοδότηση, η χρήση των μερισμάτων , η σταθερότητα των κερδών κ.α
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Η εμπειρική μελέτη του βρίσκει ότι οι εταιρίες καθορίζουν μια πολιτική 
μερισμάτων και η πολιτική αυτή ρυθμίζεται από τον αριθμοδείκτη 
μερισμάτων ο οποίος καθορίζεται κατά έναν τρόπο όπου η εταιρία μπορεί 
να στηρίξει τις κεφαλαιακές επενδύσεις της και μπορεί να επιτύχει την 
ανάπτυξή της μακροπρόθεσμα.

Πρόσθετα, ο Lintner βρίσκει ότι οι εταιρίες ακολουθούν σταθερές 
πολιτικές μερισμάτων και σε περίπτωση ουσιαστικής αύξησης των κερδών , 
τα μερίσματα δεν αυξάνονται κατά ένα ουσιαστικό ποσό, αλλά αυξάνονται 
βαθμιαία λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμοδείκτη πληρωμής μερισμάτων 
.Επίσης επισημαίνει ότι οι διευθυντές θεωρούν ότι οι επενδυτές προτιμούν 
τις εταιρίες που ακολουθούν τις σταθερές πολιτικές μερισμάτων.

Οι εταιρίες δεν τείνουν να μειώσουν τα μερίσματα και ακόμα κι αν 
υπάρχει μια μείωση στα κέρδη , προσπαθούν να πληρώσουν το ίδιο 
επίπεδο μερισμάτων που διανεμήθηκε στα προηγούμενα έτη. Οποιαδήποτε 
αλλαγή στο ποσό των μερισμάτων βασίζεται σε μια ουσιαστική αλλαγή στις 
λειτουργίες της εταιρείας και μόνο αυξάνει τα μερίσματα όταν θεωρεί η 
διοίκηση ότι υπάρχει μια "μόνιμη" αύξηση στα κέρδη . Εάν υπάρχει μια 
ένδειξη ότι οι εταιρίες δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσουν την αλλαγή στην 
πολιτική μερισμάτων, δεν θα εφαρμόσουν την αλλαγή. Ομοίως, οι Baker et 
al.(1985), και Pruitt και Gitman (1991) επίσης χρησιμοποιούν τη 
μεθοδολογία ερευνών και συμπεραίνουν ότι οι managers αποδίδουν 
προσοχή στη σταθερότητα των μερισμάτων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. Ειδικά, ο Baker et ΑΙ δηλώνει ότι "τα αποτελέσματα εμφανίζουν 
ότι οι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες της πολιτικής μερισμάτων 
εμφανίζονται σήμερα θαυμάσια παρόμοιοι με το μοντέλο συμπεριφοράς του 
Lintner που αναπτύσσεται κατά στα μέσα της δεκαετίας του ’50" (ρ.83).
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

5.1 Εμπειρική ανάλυση για την εξέταση των κερδών και των ταμειακών 
ροών ως καλύτερο μέτρο για την πρόβλεψη της απόδοσης στην 
μετοχή μιας εταιρείας.

Σκοπός αυτής της εμπειρικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές ή τα συστατικά του καθαρού εισοδήματος (κέρδη) 

παρέχουν μια καλύτερη εξήγηση για τον υπολογισμό της απόδοσης στις 

μετοχές για τις αμερικανικές και ιαπωνικές επιχειρήσεις .

Ένα αρχικό συμπέρασμα είναι ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά 

μετοχή παρέχουν μια ακριβέστερη εξήγηση των αποδόσεων στις μετοχές 

από ότι το καθαρό εισόδημα (ΝΙ).

Τα αμερικανικά στοιχεία αποκτήθηκαν από την βάση στοιχείων 

Compustat, και τα ιαπωνικά στοιχεία λήφθηκαν από την βάση στοιχείων 

Nikkei. Το αμερικανικά δεδομένα στον πίνακα 4 καλύπτουν 14 πενταετείς 

περιόδους από το 1981-85 ως το 1994-98 και μια περίοδο τεσσάρων ετών 

-- το 1995-99. Στο σύνολο τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν 19 έτη μη- 

επικαλυπτόμενων δεδομένων. Τα ιαπωνικά στοιχεία που βρίσκονται στον 

πίνακα 2 αντιπροσωπεύουν 9 πενταετής περιόδους από το 1985-90 ως το 

1994-98 και μια περίοδο τεσσάρων έτους -- το 1995-99. Για κάθε πενταετή 

περίοδο παρουσιάζεται ο αριθμητικός μέσος , η διάμεσος και η τυπική 

απόκλιση για την κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή. Το μέγεθος δειγμάτων των 

αμερικανικών επιχειρήσεων κυμάνθηκε από 881 έως 1034, ενώ το ιαπωνικό 

δείγμα κυμάνθηκε από 166 έως 365 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις των 

δειγμάτων είναι κυρίως βιομηχανικές , και δεν περιλαμβάνονται 

χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις , ή επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα 

των μεταφορών ή τις δημόσιες βιομηχανίες . Η ανάλυση είναι βασισμένη 

στην απόδοση των βασικών ανεξάρτητων μεταβλητών στις μη- 

επικαλύπτοντας πενταετείς περιόδους για τις αμερικανικές και ιαπωνικές 

επιχειρήσεις.

Ο πίνακας 4 εμφανίζει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή 

(FCFE) για τις αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν θετικά ασύμμετρες(προς τα
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δεξιά) κατανομές συχνότητας . Εντούτοις, ο πίνακας 5 εμφανίζει ότι για τις 
ιαπωνικές επιχειρήσεις οι ελεύθερες ταμειακές ροές εμφάνιζαν θετικά 
ασύμμετρη κατανομή κατά τα έτη 1986-1990, αλλά μετατοπίστηκε σε μια 
ελαφρώς θετική (προς τα αριστερά ) κατανομή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1991-99. Ο μέσος και η διάμεσος των ελεύθερων ταμειακών ροών 
ήταν θετικοί για τα αμερικανικά στοιχεία, αλλά ο αριθμητικός μέσος για τις 
ιαπωνικές επιχειρήσεις ήταν θετικός το 1986-90 και αρνητικός στην περίοδο 
1991-95 και 1995-99. Οι συντελεστές της απόκλισης (τυπική 
απόκλιση/μέσος), ήταν εμφανώς μεγαλύτεροι για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις 
από τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια η σχετική αστάθεια των 
ιαπωνικών ελεύθερων ταμειακών ροών ανά μετοχή (FCFE) ήταν πολύ 
μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες αμερικανικές .

Τα πρότυπα κατανομής του ιαπωνικού καθαρού εισοδήματος ανά 
μετοχή (ΝΙ) στον πίνακα 5 ήταν ουσιαστικά διαφορετικά από τα πρότυπα 
κατανομής που συνδέθηκαν με το FCFE. Τα πρότυπα ΝΙ για τις ιαπωνικές 
επιχειρήσεις ήταν σταθερότερα και εμφανώς μικρότερα από τα πρότυπα των 
καθαρών ταμειακών ροών . Για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, οι κατανομές 
του καθαρού εισοδήματος ανά μετοχή ήταν παρόμοιες με τις ελεύθερες 
ταμειακές ροές ανά μετοχή . Αυτές οι διαφορές στις κατανομές μεταξύ των 
ιαπωνικών και αμερικανικών στοιχείων των μεταβλητών ΝΙ και FCFE έχουν 
μια άμεση επίδραση στα αποτελέσματα παλινδρόμησης και, στη συνέχεια, 
στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων απόδοσης.

Από τα στατιστικά αποτελέσματα προκύπτει ότι οι ελεύθερες ταμειακές 
ροές (FCFE) δεν ήταν αξιόπιστος προάγγελος των αποδόσεων στις μετοχές 
είτε για τις αμερικανικές είτε για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις . Οι συντελεστές 
αυτοί ήταν σημαντικοί στο επίπεδο 0.05 για τις αμερικανικές επιχειρήσεις 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-85. Επιπλέον, οι ιαπωνικοί συντελεστές 
FCFE ήταν σημαντικοί στο επίπεδο 0.05 το 1995-99 ή το ένα τρίτο (1/3) του 
χρόνου. Εντούτοις, όλοι οι συντελεστές του καθαρού εισοδήματος ΝΙ 
σχετίζονταν θετικά με τις αποδόσεις στις μετοχές όπως υποτίθεται, για τις 
αμερικανικές και ιαπωνικές επιχειρήσεις στο δείγμα. Η R2 σχέση μεταξύ 
των ιαπωνικών συντελεστών του καθαρού εισοδήματος (ΝΙ) και των 
ποσοστών απόδοσης , ήταν μεγαλύτερη από 0.20 κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1986-99. Η R2 σχέση για τις αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν 
μεγαλύτερη από 0.20 κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-1995. Κατά
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συνέπεια τα κέρδη παρείχαν μια ακριβέστερη εξήγηση των ποσοστών 
απόδοσης στις μετοχές από τις ελεύθερες ταμειακές ροές .
5.1.1 Ερμηνεία των συστατικών των ελεύθερων ταμειακών ροών

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δύο συστατικά των ελεύθερων 
ταμειακών ροών ( FCFE) των αμερικανικών επιχειρήσεων σχετίζονταν 
θετικά με το ποσοστό απόδοσης (r) στο επίπεδο 0.05 κατά τη διάρκεια της 
περιόδου του 1981-99. Οι δύο συντελεστές ήταν οι καθαρές λειτουργικές 
ροές (NOF) και τα έξοδα τόκων (ΙΝΤ). Οι καθαρές ταμειακές ροές από την 
χρηματοδότηση (NFF) αντιπροσωπεύουν τις εισροές και τις εκροές των 
μετρητών που συνδέονται με τις ετήσιες αλλαγές στο βραχυπρόθεσμο και το 
μακροπρόθεσμο χρέος . Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1981-95 , οι 
αμερικανικοί συντελεστές NFF ήταν σημαντικοί σε ένα επίπεδο 0.05 με την 
υποτιθέμενη αρνητική σχέση με την απόδοση στις μετοχές (r). Αυτά τα τρία 
συστατικά των ταμειακών ροών τονίζουν τη σημασία των λειτουργικών και 
των ταμειακών ροών από χρηματοδότηση στην εξήγηση της απόδοσης 
κέρδους/ζημίας των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1981 ως 1999.

Οι συντελεστές για την αμερικανική καθαρή επένδυση (NIF) και το 
κεφάλαιο κίνησης (WCF) θεωρούνταν στατιστικά σημαντικοί με την 
απόδοση στις μετοχές (r) στο επίπεδο 0.05 με υποτιθέμενη την αρνητική 
σχέση κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991-99. Δηλαδή υποτέθηκε ότι 
καθώς οι συντελεστές NIF και WCF αυξάνονταν , θα αυξάνονταν και η 
απόδοση ή αντίστροφα, αλλά τα στοιχεία εμφανίζουν ότι αυτό εμφανίστηκε 
μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου του 1991-1999 ή του μισού της 
συνολικής περιόδου. Τα προνομιούχα μερίσματα δεν αφορούσαν τα 
ποσοστά απόδοσης . Οι συντελεστές για το μέγεθος της εταιρείας (SIZE) 
ήταν σημαντικοί στο επίπεδο 0.05 στις δύο ή τις τέσσερις (2/4) πενταετείς 
περιόδου με την υποτιθέμενη αρνητική σημαντικότητα.

Μεταξύ του 1991-99, ή των δύο τρίτων του χρόνου, τα αποτελέσματα 
εμφανίζουν ότι οι ιαπωνικές καθαρές λειτουργικές ροές (NOF) ήταν 
σημαντικές κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Δηλαδή καθώς ο 

συντελεστής NOF αυξάνονταν , αυξάνονταν και η απόδοση της μετοχής ή 
αντίστροφα. Παρατηρούμε από τους πίνακες 4 και 5 ότι το επίπεδο του 

ιαπωνικού NOFs ήταν εμφανώς χαμηλότερο από το αμερικανικό NOFs. 
Επιπλέον, ο μέσος των NOFs ήταν πάντα μεγαλύτερος από τη διάμεσο
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των NOFs και για τα δύο δείγματα που δείχνουν μια θετικά ασύμμετρα 
κατανομή . Κατά μέσον όρο οι καθαρές λειτουργικές ροές για τις ιαπωνικές 
επιχειρήσεις ήταν λιγότερο ασταθείς από το NOFs των αμερικανικών 
επιχειρήσεων, όπως μετριούνται από την τυπική απόκλιση και τους 
συντελεστές της απόκλισης (CV) του NOF. Εν περιλήψει, κατά τη διάρκεια 
της περιόδου 1981-99 το NOF των αμερικανικών επιχειρήσεων αφορούσε 
θετικά την απόδοση των μετοχών στο επίπεδο 0.05, ενώ τα NOFs των 
ιαπωνικών επιχειρήσεων αφορούσαν σημαντικά την απόδοση (r ) σε 
επίπεδο 0.05 κατά τη διάρκεια της περιόδου 1991-99.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1986-99 τα έξοδα τόκων (ΙΝΤ) 
σχετίζονταν σημαντικά στο επίπεδο 0. 05 . Επιπλέον οι αμερικανικοί 
συντελεστές ΙΝΤ επίσης σχετίζονταν σημαντικά κατά τη διάρκεια 1981-99 
στο επίπεδο 0. 05. Τα στοιχεία ΙΝΤ στους πίνακες 4 και 5 υποστηρίζουν τη 
σημασία της σχέσης μεταξύ του ΙΝΤ και του ποσοστού απόδοσης 
κέρδους/ζημίας . Δηλαδή η απόδοση αυξάνονταν καθώς τα έξοδα τόκων 
μειώνονταν και το αντίθετο.

Τα ιαπωνικά στοιχεία εμφανίζουν ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου του 
1986-99 κανένας από τους συντελεστές NIF, WCF δεν ήταν στατιστικά 
σημαντικός . Δηλαδή δεν υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ των 
αποδόσεων και της επένδυσης σε πάγια και σε κεφάλαιο κίνησης . Το 
πρότυπο του NIF στους πίνακες 4 και 5 δείχνει ότι το σχετικό μέγεθος των 
αμερικανικών καθαρών ροών επένδυσης είναι δύο έως τρεις φορές 
μεγαλύτερο από το NIF των ιαπωνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η τυπική 
απόκλιση NIF για τις αμερικανικές επιχειρήσεις ήταν 2 έως 8 φορές 
μεγαλύτερη από την τυπική απόκλιση των ιαπωνικών επιχειρήσεων. Οι 
αμερικανικοί συντελεστές NIF ήταν σημαντικότεροι από τους ιαπωνικούς 
συντελεστές NIF . Τα πρότυπα κατανομής του κεφαλαίου κίνησης ήταν 
εμφανώς διαφορετικά μεταξύ των αμερικανικών και ιαπωνικών 
επιχειρήσεων, όπως φαίνεται στους πίνακες 4 και 5. To WCF των 
αμερικανικών επιχειρήσεων κατανέμονταν ασύμμετρα προς τα αριστερά 
κατά τη διάρκεια του 1981-99. Εντούτοις, κατά την περίοδο 1986-90 το 

ιαπωνικό WCF κατανέμονταν ασύμμετρα προς τα αριστερά αλλά δεν ήταν 
στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 0.05 .Όμως κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1991-99 το WCF είχε τάση προς τα δεξιά . Με άλλα λόγια κατά τη διάρκεια
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του 1991-99 οι ιαπωνικές ροές κεφαλαίου κίνησης αυξάνονταν καθώς οι 
απώλειες κεφαλαίου στις αποδόσεις των μετοχών αυξάνονταν.

Εν περιλήψει, η σχέση μεταξύ των αμερικανικών συστατικών των 
ελεύθερων ταμειακών ροών και των αποδόσεων στις μετοχές κατά τη 
διάρκεια της περιόδου του 1981-99 είναι μικτή. Η σχέση μεταξύ των 
αποδόσεων και των λειτουργικών ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών 
από χρηματοδότηση έχει μια πτώση εντός μιας ισχυρής ταξινόμησης , αλλά 
η σχέση μεταξύ του ποσοστού απόδοσης (r ) και NIF ή WCF θεωρείται 
μέτρια έως καλή . Τα ιαπωνικά στοιχεία δεν εμφανίζουν καμία σημαντική 
σχέση μεταξύ της καθαρής επένδυσης, των καθαρών ροών 
χρηματοδότησης , του καθαρού κεφαλαίου κίνησης και των καθαρών ροών 
χρηματοδότησης και του ποσοστού απόδοσης (r ) κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1986-1999. Υπάρχει μια συγκρατημένα ισχυρή σχέση μεταξύ των 
λειτουργικών ροών και της απόδοσης στις μετοχές κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1991-99, και μια ισχυρή σχέση μεταξύ της απόδοσης και των 
εξόδων από τόκους για την περίοδο 1986-99.
5.1.2 Ερμηνεία των συστατικών του καθαρού εισοδήματος

Η λογιστική προσέγγιση βασίζεται στην προεξοφλημένη αξία του 
μελλοντικού καθαρού εισοδήματος (ΝΙ) μιας εταιρίας. Το καθαρό εισόδημα 
διαιρείται σε δύο μέρη - καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανά μετοχή 
(NOCF) και μη ταμειακές ροές ανά μετοχή (ACCF).

Υπάρχουν δύο σημαντικά συμπεράσματα στη μελέτη που αφορά την 
απόδοση των καθαρών ταμειακών ροών ανά μετοχή NOCFij/PO και των μη 
ταμειακών ροών ACCFij/PO των αμερικανικών και ιαπωνικών επιχειρήσεων. 
Το ένα βρίσκει ότι υπάρχει μια σημαντική σχέση στο επίπεδο 0.05 μεταξύ 
των καθαρών λειτουργικών ταμειακών ροών ανά μετοχή και της απόδοσης 
και για τις αμερικανικές και ιαπωνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της 
συνολικής περιόδου 1981-99 και 1986- 99, αντίστοιχα. Όσο υψηλότερο είναι 
το NOCF ανά μετοχή τόσο υψηλότερες είναι οι αποδόσεις ανά μετοχή . Μια 
άλλη εξίσου σημαντική σχέση ήταν ότι όσο υψηλότερο είναι το ACCF ανά 
μετοχή τόσο υψηλότερη είναι η απόδοση στην παραπάνω περίοδο . Αυτές 

οι δύο ιδιαίτερα σημαντικές σχέσεις μεταξύ των αποδόσεων και του NOCF 

καθώς επίσης και μεταξύ των αποδόσεων και του ACCF ήταν ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικές για την προσέγγιση του καθαρού εισοδήματος.
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5.1.3 Συμπεράσματα
Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν να ανακαλυφθεί εάν η προσέγγιση 

των κερδών (ΝΙ) ή των ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFE) θα παρείχε μια 
καλύτερη εξήγηση για τον υπολογισμό της απόδοσης στις μετοχές και 
επιπλέον η αξιολόγηση των αμερικανικών και ιαπωνικών επιχειρήσεων. 
Μερικά σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από τη μελέτη. Υπήρχε 
αρχικά μια υπόθεση ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCFE) θα παρείχαν 
περισσότερο ακριβής εκτίμηση των αποδόσεων (r) από τα κέρδη. Τα 
αποτελέσματα της παλινδρόμησης στη μελέτη εμφάνισαν το αντίθετο. Για 
την περίοδο 1981-1999 και 1986-99, τα κέρδη για τις αμερικανικές και 
ιαπωνικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα, σχετίζονταν σημαντικά με την απόδοση 
στις μετοχές σε επίπεδο 0.05 . Σε αντίθεση , το FCFE σχετίζονταν σημαντικά 
με το ποσοστό απόδοσης r στο επίπεδο 0.05 κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1981-85 για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 1995-1999 για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις. Ενσωμάτωσαν δύο 
πρόσθετα ανεξάρτητα μέτρα, το μέγεθος της εταιρείας και την book/market 
αξία . Η σημασία των σχέσεων μεταξύ των FCFE και του r δεν 
επηρεάζονταν από την προσθήκη των μεταβλητών του μεγέθους και της 
book/market αξίας.

Σε μια άλλη υπόθεση , οι ελεύθερες ταμειακές ροές και τα καθαρά κέρδη 
αποσυντέθηκαν στα συστατικά μέρη τους. Αυτή η αποσύνθεση παρέχει μια 
πλουσιότερη και πιο διορατική εξήγηση της σχέσης μεταξύ των 
μεμονωμένων συστατικών των FCFE και της απόδοσης . Επιπλέον, τα 
δύο συστατικά της λογιστικής προσέγγισης των κερδών -- καθαρές 
λειτουργικές ταμειακές ροές και μη ταμειακές ροές -- βρέθηκαν να 
αφορούν σημαντικά τα ποσοστά απόδοσης των μετοχών των αμερικανικών 
και ιαπωνικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου της 
μελέτης, το 1981-99 και το 1986-99, αντίστοιχα. Επιστρέφοντας στην 
αποσύνθεση του FCFE, ανακαλύφθηκε ότι οι καθαρές ροές μετρητών από 
τις λειτουργίες , τους τόκους και τη χρηματοδότηση του χρέους σχετίζονταν 
σημαντικά με την απόδοση των μετοχών για τις αμερικανικές επιχειρήσεις 

σχεδόν σε όλες τις μη-επικαλυπτόμενες περιόδους. Για τις ιαπωνικές 
επιχειρήσεις μόνο οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές αφορούσαν 
σημαντικά το r κατά τη διάρκεια της περιόδου 1986-99. Εντούτοις, δεν 

υπήρξε καμία σημαντική σχέση μεταξύ της απόδοσης (r) και των ταμειακών

Σελίδα 117



ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΠίΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ροών από επενδυτικές,χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και το κεφάλαιο 
κίνησης.

Εν περιλήψει, η μελέτη βρήκε ισχυρή υποστήριξη για τη χρησιμοποίηση 
των κερδών για να εξηγήσουν την απόδοση στις μετοχές και για τις 
αμερικανικές και ιαπωνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1981-99 και 1986-99, αντίστοιχα. Πρόσθετα η μελέτη βρήκε την ισχυρή 
υποστήριξη για τη σχέση μεταξύ της απόδοσης , των καθαρών ταμειακών 
ροών που συνδέονται με τις λειτουργίες, τους τόκους και τη 
χρηματοδότηση. Γιατί είναι οι πληροφορίες των κερδών περισσότερος 
χρήσιμες στην εξήγηση των ποσοστών απόδοσης στις μετοχές από τις 
ελεύθερες ταμειακές ροές ; Οι πληροφορίες των κερδών τείνουν να είναι 
σταθερές από τα στοιχεία των ταμειακών ροών. Κατά συνέπεια απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα για να εξερευνήσει την επίδραση της αστάθειας μεταξύ 
των πληροφοριών των κερδών και των στοιχείων ταμειακών ροών.
5.2 Εμπειρική ανάλυση της σχέσης μεταξύ των ταμειακών ροών και 
των αλλαγών στα μερίσματα

Η σχέση μεταξύ των κερδών και των αλλαγών στα μερίσματα έχει 
καθιερωθεί για τις προηγούμενες τέσσερις δεκαετίες. Η επόμενη έρευνα 
προσπαθεί να μελετήσει τη σχέση μεταξύ των ταμειακών ροών και των 
αλλαγών στα μερίσματα με δεδομένα τα κέρδη .

Παρά την έκβαση των προηγούμενων μελετών, δύο λόγοι έχουν 
προωθηθεί για να εξηγήσουν την ανωτερότητα των ταμειακών ροών πέρα 
από τα κέρδη στην εξήγηση των αλλαγών μερισμάτων. Αρχικά, οι 
managers μπορούν να χειριστούν τα κέρδη για να μεγιστοποιήσουν τις 
αμοιβές ή να περιορίσουν τα χρέη. Αφετέρου, οι ταμειακές ροές είναι ένα 
αμεσότερο μέτρο της ρευστότητας και η ρευστότητα είναι πιθανώς 
παράγοντας στον καθορισμό της πολιτικής των μερισμάτων.
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Οι προγενέστερες μελέτες επικεντρώνονται στις αναπτυγμένες αγορές 
και δεν ήταν σε θέση να βρουν μια σημαντική σχέση μεταξύ των αλλαγών 
και των λειτουργικών ταμειακών ροών . Εντούτοις, λόγω των διαφορών στα 
θεσμικά πλαίσια, η εμπειρική σχέση μεταξύ των αλλαγών των μερισμάτων 
και οι ταμειακές ροές σε μια αναδυόμενη αγορά όπως τη Νιγηρία μπορούν 
να είναι διαφορετικές από αυτό που συμβαίνει στην αναπτυγμένη αγορά. 
Αυτή η μελέτη αναφέρεται στη Νιγηρία.

Πραγματοποιείται μια μελέτη , αναλύοντας την σχέση των αλλαγών στα 
μερίσματα και των ταμειακών ροών σε ένα δείγμα 63 εταιριών στη Νιγηρία 
κατά τη διάρκεια μιας ευρύτερης εξεταστικής περιόδου από το 1984 εως το 
1997.

Η σχέση μεταξύ των ταμειακών ροών με τις αλλαγές των μερισμάτων 
εξετάζεται χρησιμοποιώντας το τροποποιημένο μοντέλο Lintner- Brittain11 
στα στοιχεία χρονολογικών σειρών Τα μοντέλα υπολογίζονται 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο (Ordinary Least Squares,OLS)12 και βρίσκεται 
μια σημαντική σχέση μεταξύ των αλλαγών των μερισμάτων και των 
ταμειακών ροών αντίθετα από τις προηγούμενες μελέτες. Επιπλέον, γίνεται 
η υπόθεση ότι η σχέση μεταξύ των ταμειακών ροών και των αλλαγών των 
μερισμάτων εξαρτάται από τις ευκαιρίες ανάπτυξης κάθε εταιρίας, την 
κεφαλαιακή δομή και το μέγεθος. Χωρίζονται τα στοιχεία σε τρεις κλάσεις , η 
κάθε μια από τις οποίες βασίζεται στις ευκαιρίες ανάπτυξης και το μέγεθος.

Τα εμπειρικά αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι η σχέση μεταξύ των 
αλλαγών των ταμειακών ροών και των μερισμάτων εξαρτάται ουσιαστικά 
από το επίπεδο ανάπτυξης, την επιλογή της κεφαλαιακής δομής , το 
μέγεθος της εταιρείας και τις αλλαγές στην οικονομική πολιτική .
5.3 Εμπειρική έρευνα της σχέσης μεταξύ κερδών, μερισμάτων και 
ταμειακών ροών.

Οι απροσδόκητες αλλαγές στα μερίσματα συνδέονται συχνά με τις 
αντιδράσεις στην τιμή των μετοχών. Ο Howe (1998) θεωρεί ότι εφόσον οι

11 Ο Lintner στο μοντέλο αυτό θέτει την υπόθεση ότι η πληρωμή των μερισμάτων είναι μια 
συνάρτηση των καθαρών κερδών μετά από το φόρο και των μερισμάτων που πληρώνονται 
στο προηγούμενο έτος

12 Μια τεχνική για τον υπολογισμό της εξίσωσης παλινδρόμησης που ελαχιστοποιεί το 
άθροισμα των τετραγώνων των όρων σφάλματος ,δηλαδή τις διαφορές μεταξύ των 
παρατηρηθεισών τιμών για τις εξαρτώμενες μεταβλητές και των προβλεφθεισών τιμών.
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managers είναι περισσότερο ενημερωμένοι από την αγορά για τις 
μελλοντικές προοπτικές των εταιριών τους, οι ενέργειές τους μπορούν να 
μεταβιβάσουν τις νέες πληροφορίες στους επενδυτές. Επομένως, πολλοί 
επενδυτές υποθέτουν ότι μια απροσδόκητη αλλαγή στα μερίσματα 
μεταβιβάζει τις ειδήσεις για την αποδοτικότητα της εταιρείας .

Ο Laub πραγματοποιεί έρευνα σε ένα δείγμα μετοχών NYSE για το εάν οι 
τιμές τους αντιδρούν στις ανακοινώσεις των μερισμάτων. Με τη 
χρησιμοποίηση τριών μοντέλων πρόβλεψης κερδών εξετάζει εάν οι τιμές 
των μετοχών αντιδρούν στις ανακοινώσεις των μερισμάτων . Οι δοκιμές 
εμφανίζουν τα στοιχεία ότι οι ανακοινώσεις των μερισμάτων μεταβιβάζουν 
τις πληροφορίες για τα μελλοντικά κέρδη.

Μια μελέτη από τους Bajaj και Vijh (1990) έδειξε ότι η τιμή των μετοχών 
επηρεάζεται από μια αλλαγή των μερισμάτων. Ανέφεραν ότι όταν μια 
εταιρεία έχει μια ιστορία υψηλών μερισμάτων, θα υπάρξει μια αύξηση στην 
τιμή των μετοχών τους , όταν αναγγέλλουν μια αύξηση στα μερίσματα. 
Επομένως, η αντίδραση της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας , σε μια 
ανακοίνωση μερισμάτων αντιστοιχεί στην αναμενόμενη απόδοση 
μερισμάτων και στο μέγεθος του μερίσματος.

Οι Dielman και Oppenheimer (1984) συζητούν τα αποτελέσματα των 
αλλαγών των μερισμάτων στη συμπεριφορά των επενδυτών. Μια μείωση 
στο μέρισμα προκαλεί ένα σήμα στους επενδυτές ότι η εταιρία μπορεί να 
ανησυχήσει για το εάν θα υπάρξουν ή όχι ικανοποιητικές ροές μετρητών για 
να συνεχίσουν την απονομή μερίσματος στο προηγούμενο επίπεδο . 
Εντούτοις, μια αύξηση στο ποσοστό των μερισμάτων παρέχει τους 
επενδυτές την εμπιστοσύνη ότι η επιχείρηση προσδοκά τις υψηλές 
μελλοντικές ροές μετρητών που θα της επιτρέψει να πληρώσει το 
αυξανόμενο ποσοστό μερισμάτων.

Ο Stephen Η. Penman (1983) επίσης παρατηρεί ότι τα κέρδη και οι 
ανακοινώσεις μερισμάτων εμφανίζουν τις προσδοκίες της διοίκησης για τα 
μελλοντικά κέρδη. Αυτές οι ανακοινώσεις των μελλοντικών κερδών 
δημιουργούν λίγο ή πολύ εμπιστοσύνη για την εταιρεία , γεγονός το οποίο 
επιδρά στις τιμές των μετοχών. Εντούτοις, οι ανακοινώσεις των μερισμάτων 
από μόνες τους δεν προβλέπουν την αξία της εταιρείας και τα κέρδη.

Μια μελέτη από τον Ross Watts (1973) βρήκε κάτι διαφορετικό. Στη 
μελέτη του, καθόρισε ότι οι ανακοινώσεις των μερισμάτων δεν δίνουν μια
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ένδειξη των μελλοντικών κερδών μιας εταιρίας. Οποιοσδήποτε συσχετισμός 
μεταξύ των ανακοινώσεων των μερισμάτων και των κερδών είχε αμελητέα 
σημασία για τον ίδιο.
5.3.1 Τα στοιχεία και η μεθοδολογία της έρευνας

Για την επιλογή των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα τέθηκαν 
κάποια κριτήρια όπως :

1. Τα τριμηνιαία κέρδη ανά μετοχή και τα τριμηνιαία μερίσματα ανά 
μετοχή έπρεπε να είναι διαθέσιμα στην Compustat.

2. Τα κέρδη των εταιριών , οι ανακοινώσεις μερισμάτων και οι 
ημερομηνίες αναφέρονταν στην εφημερίδα της Wall Street

3. Ήταν διαθέσιμα τα καθημερινά ποσοστά απόδοσης στις μετοχές 
(Aharony και Swary, 1980).

Επιλέγονται είκοσι έξι εταιρίες, που παράγουν ένα μέγεθος δειγμάτων 
112. Οι εταιρίες συγκεντρώνονται από το Dow Jones 30.

Κάθε εταιρεία ακολουθούσε τα παρακάτω κριτήρια:
1. οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των κερδών κυμαίνονταν μεταξύ 1/1/99 - 

12/31/00,
2. οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των μερισμάτων κυμαίνονταν μεταξύ 

1/1/99-12/31/00,
3. έπρεπε να υπάρχουν τα κέρδη ανά μετοχή για τουλάχιστον δύο τρίμηνα
4. τα μερίσματα ανά μετοχή για δύο τουλάχιστον τρίμηνα
5. έπρεπε να ήταν διαθέσιμες οι τιμές των μετοχών για δύο τουλάχιστον 

τρίμηνα
6. καθώς και να υπήρχαν οι αξίες για τα μερίσματα και τα κέρδη μέσα στο 

ίδιο τρίμηνο και δεν έπρεπε να υπήρχε διαφορά μεταξύ τους πάνω από 
30 ημέρες.

Κατόπιν «τρέξανε» μια ανάλυση παλινδρόμησης για τις παρακάτω 
υποθέσεις ένα, δύο, και τέσσερα.

Υπόθεση 1: Υπάρχει μια θεπκή σχέση μεταξύ μιας αλλαγής στα τριμηνιαία 

κέρδη και μιας αλλαγής στην τιμή των μετοχών.

Υποστηρίζεται πως αυτή η υπόθεση είναι αληθινή επειδή η διοίκηση θα 

ανήγγελλε μια αύξηση στα τριμηνιαία κέρδη όταν ήταν βέβαιη ότι θα 
επιτύχουν τις αναμενόμενες ροές μετρητών , και έτσι, θα υποστηρίξουν μια 
υψηλότερη πληρωμή (Ball & Brown, 1968).
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Υπόθεση 2: Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ μιας αλλαγής στα τριμηνιαία 
μερίσματα και μιας αλλαγής στην τιμή της μετοχής.

Υποστηρίζεται πως αυτή η υπόθεση θα είναι αληθινή επειδή εάν μια 
επιχείρηση αυξάνει το μέρισμά που πληρώνει .αναμένει ότι θα φθάσουν ή 
θα υπερβούν τις προβλεφθείσες ροές μετρητών τους. Εξετάζεται αυτή η 
υπόθεση για να διαπιστωθεί εάν μια ανακοίνωση στα μερίσματα μπορεί να 
δώσει σήμα στους επενδυτές για το πώς η τιμή των μετοχών θα αντιδράσει 
(Pettit 1972).
Υπόθεση 3: Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των αλλαγών της τιμής των 

μετοχών και των κερδών και μεταξύ των κερδών και των ανακοινώσεων 

μερισμάτων που εμφανίζονται σε διαφορετικές ημέρες.

Τα μερίσματα και οι ανακοινώσεις των κερδών παρέχουν στους επενδυτές 
πολύτιμες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες έχουν επιπτώσεις στις τιμές 
των μετοχών . Οι αλλαγές στην τιμή των μετοχών θα μετρηθούν αφότου 
υπάρχει μια ανακοίνωση μερίσματος ή κερδών. Κατόπιν, οι τιμές των 
μετοχών θα παρατηρηθούν μετά από τη δεύτερη ανακοίνωση. Τα 
αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας θα εμφανίσουν ότι οι τιμές των 
μετοχών θα αλλάξουν σε ένα υψηλότερο ποσοστό μετά από τη δεύτερη 
ανακοίνωση (Aharony & Swary, 1980).
Υπόθεση 4: Υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του περιεχομένου 

πληροφοριών των ανακοινώσεων των μερισμάτων και των πραγματικών 

κερδών ανά μετοχή.

Αυτή η υπόθεση υποστηρίζεται ότι θα είναι αληθινή .Εφόσον τα μερίσματα 
σηματοδοτούν κατά ένα μέρος την αξία μιας εταιρίας, οι πληροφορίες που 
αποκαλύπτονται στις αποφάσεις της διοίκησης για τη διανομή μερισμάτων 
πρέπει να απεικονιστούν στα κέρδη ανά μετοχή . Σε αντίθεση , μια αλλαγή 
στα κέρδη ανά μετοχή πρέπει να αποκαλύψει μια αλλαγή στις πληρωμές 
των μερισμάτων (Penman, 1983)
5.3.2 Συμπεράσματα

Αυτή η μελέτη εξετάζει τη σχέση μεταξύ των μερισμάτων, των κερδών και 
των τιμών των μετοχών . Ο στόχος της έρευνας από την πρώτη υπόθεση 

ήταν να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη ως προάγγελος της τιμής των μετοχών. 
Η δεύτερη υπόθεση χρησιμοποιήθηκε για να βρει μια κοινή σχέση μεταξύ 

των μερισμάτων και της τιμής των μετοχών . Η τρίτη υπόθεση αυτής της 
μελέτης εξέτασε τις επιδράσεις των κερδών και των ανακοινώσεων των
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μερισμάτων στην τιμή των μετοχών . Τέλος , η τέταρτη υπόθεση εξετάζει το 
συσχετισμό μεταξύ των πληρωμών των μερισμάτων και των κερδών ανά 
μετοχή.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσής είναι αντίθετα προς τις αρχικές 
προσδοκίες. Οι προσπάθειες για να τεθούν τα μερίσματα και τα κέρδη , ως 
κοινός προάγγελος της τιμής των μετοχών , δεν ήταν εξ ολοκλήρου 
επιτυχείς. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία για να 
εμφανίσουν ότι τα μερίσματα είναι ισχυρός προάγγελος των πραγματικών 
κερδών ανά μετοχή. Τα συμπεράσματα από την ανάλυσή αποτρέπουν την 
χρησιμοποίηση των μερισμάτων και των κερδών ως προάγγελο για την τιμή 
των μετοχών.

Πολλοί παράγοντες έχουν επιπτώσεις στα μερίσματα, τα κέρδη και την 
τιμή των μετοχών . Οι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις σε όλες τις 
επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τους οικονομικούς όρους όπως η ανεργία, ο 
πληθωρισμός ή η αλλαγή στα ποσοστά των τόκων κ.α. . Υπάρχουν επίσης 
άλλοι παράγοντες που έχουν επιπτώσεις μόνο σε μια ορισμένη αγορά ή ένα 
τμήμα της επιχείρησης όπως ο ανταγωνισμός, μια αλλαγή στην τεχνολογία 
ή οι νέοι κυβερνητικοί κανονισμοί. Αυτοί οι παράγοντες έχουν μια ισχυρή 
επιρροή στα μερίσματα, τα κέρδη ή τις αλλαγές στην τιμή των μετοχών.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ

6.1 Γενικά

0 ρόλος των ταμειακών ροών στην διάκριση ανάμεσα στις 

χρεοκοπημένες και μη χρεοκοπημένες εταιρείες είναι ένα θέμα διαμάχης. Σ’ 

ένα αριθμό ερευνών όσον αφορά την πρόβλεψη της πτώχευσης η κοινή 

άποψη είναι ότι οι ταμειακές ροές δεν περιέχουν σημαντική πληροφόρηση 

όσον αφορά τον παραπάνω διαχωρισμό.

6.2 Επισκόπηση των μελετών για την αποτυχία της πρόβλεψης των 
ταμειακών ροών όσον αφορά την πτώχευση μια εταιρείας.

Η σχετικότητα των ταμειακών ροών για την πρόβλεψη της χρεοκοπίας 

τονίστηκε από τον Beaver (1966). Ο Beaver ανέφερε ότι οι λειτουργικές 

ταμειακές ροές (CFFO), που αντιπροσωπεύονται από το καθαρό εισόδημα 

συν τις αποσβέσεις ως προς το συνολικό χρέος έχουν το μικρότερο λάθος 

ταξινόμησης σχετικά με τα κοινά λογιστικά μέτρα. Όμως η προσέγγιση στην 

ανάλυση της οικονομικής δυσπραγίας σπάνια ακολουθήθηκε γιατί εάν ένας 

αριθμοδείκτης θα μπορούσε να υποδείξει την αποτυχία, ένας άλλος θα 

μπορούσε να υποδείξει την επιτυχία. Ο Altman (1968) ξεπέρασε αυτό το 

πρόβλημα διαμέσου της χρήσης της πολλαπλής διαφορικής ανάλυσης 

(MDA)13 .Η διαφορική ανάλυση ταυτόχρονα θεωρούνταν και ως 

αριθμοδείκτης της οικονομικής ευμάρειας. Ο Deakin (1972) απέδειξε 

χρησιμοποιώντας την διαφορική ανάλυση (MDA) ότι οι ταμειακές ροές ως 

προς το συνολικό χρέος ήταν ένας σημαντικός προφήτης για την πρόβλεψη 

της αποτυχίας τρία χρόνια πριν συμβεί. Άλλοι ερευνητές (όπως ο Blum 

,1974;Norton και Smith, 1979;Mensah, 1983) έδειξαν ότι οι ταμειακές ροές 

περιέχουν πληροφορίες για την πρόβλεψη της εταιρικής πτώχευσης.

Ο Lee (1982), ένας υποστηρικτής των ταμειακών ροών έδειξε ότι η 

διάλυση της αεροπορικής εταιρείας Laker ήταν προβλέψιμη σε μια βάση

13 Στατιστική μέθοδος για τη διάκριση ανάμεσα σε δυο ή περισσότερες ομάδες στη βάση 
των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών .
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ταμειακών ροών. Η ανάλυσή του για τις λειτουργικές ταμειακές ροές 
αποκάλυψε ότι η αεροπορική εταιρεία βρίσκονταν σε δύσκολη οικονομική 
θέση τρία χρόνια πριν χρεοκοπήσει, ενώ τα κέρδη αυξάνονταν .

Οι Subramanyam και Wild (1996) εμφανίζουν ότι η πληροφόρηση των 
κερδών μειώνεται καθώς η πιθανότητα της λήξης μιας επιχείρησης 
αυξάνεται. Αυτή η εύρεση συμπληρώνεται από τους Barth, Beaver και 
Landsman (1998), οι οποίοι εμφανίζουν ότι η αξία της εταιρείας στα 
λογιστικά βιβλία αντί των κερδών γίνεται ο αρχικός καθοριστικός 
παράγοντας της αξίας αυτής , καθώς προσεγγίζει στη χρεοκοπία .Οι 
Schnusenberg και Skantz (1998), βρίσκουν ότι αυτό συμβαίνει και για τις 
εταιρείες που επιχειρούν εθελοντική εκκαθάριση ή αυτές που είναι 
ζημιογόνες. Ο Hayn (1995), εμφανίζει ότι τα θετικά κέρδη παρέχουν 
περισσότερες πληροφορίες από ότι τα αρνητικά .

Εν περιλήψει, τα πρόσφατα εμπειρικά συμπεράσματα προτείνουν ότι η 
αξία της εταιρείας στα λογιστικά βιβλία είναι ο αρχικός καθοριστικός 
παράγοντας για την αξία που έχει αυτή όταν βρίσκεται σε οικονομικό 
κίνδυνο και ότι τα κέρδη επιτελούν τον παραπάνω ρόλο όταν η εταιρεία 
βρίσκεται σε υγιή οικονομική κατάσταση. Εντούτοις, καμία μελέτη δεν έχει 
προσπαθήσει ακόμα να ερευνήσει μια αριθμητική εκτίμηση του επιπέδου 
στο οποίο τα κέρδη είναι αρκετά χαμηλά και αυτού όπου μια προαιρετική 
δυνατότητα εκκαθάρισης προκαλείται.
6.3 Εταιρικές αποτυχίες

Οι εταιρικές αποτυχίες είναι κοινές στα ανταγωνιστικά επιχειρησιακά 
περιβάλλοντα όπου η πειθαρχία της αγοράς εξασφαλίζει την επιβίωση του 
καταλληλότερου.
6.3.1 Γιατί οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν;

Για να είναι επιτυχείς μακροπρόθεσμα οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε 
θέση να λειτουργήσουν εφόσον έχουν συνειδητοποιήσει την βιωσιμότητά 
τους σε όλα τα επίπεδα. Οι πεποιθήσεις και οι συμπεριφορές που 

συνδέονται με κάθε επίπεδο πρέπει να ενσωματωθούν στην κουλτούρα της 
επιχείρησης για την μακροπρόθεσμη επιτυχία. Αρχικό στο επίπεδο 1 και 
κινώντας προς τα πάνω, κάθε επίπεδο αυξάνει τη δυνατότητα της 
επιχείρησης για την επιτυχία.
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Οι επιχειρήσεις πεθαίνουν για δύο λόγους: είτε είναι ανίκανες να 
εκπληρώσουν τον απλό χρηματοοικονομικό όρο: “το εισόδημα θα πρέπει 
να υπερβαίνει τις δαπάνες”, ή απορροφώνται από άλλες επιχειρήσεις . Οι 
λόγοι γιατί οι επιχειρήσεις είναι ανίκανες να στηρίξουν θετικές ταμειακές 
ροές είναι πολλαπλοί. Βασικά αυτό οφείλεται στο ότι είτε αποτυγχάνουν να 
κυριαρχήσουν στα πρώτα τέσσερα επίπεδα οργανωτικής συνείδησης ή δεν 
αφιερώνουν την ικανοποιητική προσοχή στα τρία ανώτερα επίπεδα της 
οργανωτικής συνείδησης. Οι επιχειρήσεις απορροφώνται από άλλες, επειδή 
είναι ανίκανες να αντιληφτούν την πλήρη δυνατότητά τους. Στερούνται το 
ταλέντο ή την ικανότητα να μεταπηδήσουν σε ένα υψηλότερο επίπεδο 
απόδοσης.
6.3.1.1 Το επίπεδο 1 της αποτυχίας-- (η επιβίωση)

Οι επιχειρήσεις μπορούν επιτυχώς να λειτουργήσουν από το επίπεδο 1 
όταν έχουν ένα μοναδικό προϊόν ή μια υπηρεσία στην περιοχή που 
καθορίζει τη θέση αγοράς τους. Με άλλα λόγια, έχουν δημιουργήσει μια θέση 
ή ένα μονοπώλιο. Οι κίνδυνοι και το κόστος λειτουργώντας από το επίπεδο 
1 είναι υψηλοί. Επειδή η επιχείρηση δεν φροντίζει για τους υπαλλήλους της 
ή τους πελάτες της (το επίπεδο 2), αυτό μπορεί να την οδηγήσει σε έναν 
υψηλό κύκλο εργασιών και στις δύο κατηγορίες. Η διαδικασία αυτή επίσης 
είναι ακριβή σε όρους πρόσληψης και του μάρκετινγκ. Η επιχείρηση πρέπει 
να συνεχίσει να βρίσκει τους νέους υπαλλήλους και τους νέους πελάτες. 
Μόλις μια επιχείρηση χάνει τη θέση ή το μονοπώλιό της, και αρχίζει να 
αντιμετωπίζει το δύσκαμπτο ανταγωνισμό, πρέπει να μετατοπίσει την 
εστίασή της ή να «πεθάνει». Πρέπει να χτίσει την αφοσίωση των πελατών( 
customer loyalty) (επίπεδο 2) ή να μειώσει το κόστος από την αύξηση της 
παραγωγικότητας (επίπεδο 3). Εάν μεταπηδήσει άμεσα στο επίπεδο 3 - η 
στρατηγική παραγωγικότητας, μπορεί να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς μέσω 
της τιμής. Τελικά μερικοί από τους ανταγωνιστές της θα είναι σε θέση να 
ακολουθήσουν αυτήν την τιμή . Θα μπορούσε έπειτα να προσπαθήσει να 
μεταπηδήσει στο επίπεδο 4 - η νέα στρατηγική προϊόντων και υπηρεσιών - 
αλλά αυτό θα είναι δύσκολο. Επειδή η επιχείρηση μεταπήδησε το επίπεδο 2, 
δεν θα υπάρξει αφοσίωση των πελατών της . Οι άνθρωποι θα πάρουν τις 

ιδέες τους για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, θα φύγουν και ιδρύσουν 

πιθανώς νέες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Τελικά, η επιχείρηση που 
βρίσκεται στο επίπεδο 1 θα πρέπει να αναπτύξει τα στοιχεία του επιπέδου
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2 ή να «πεθάνει». Το επίπεδο 2 είναι ο μόνος τρόπος για να φύσει επιτυχώς 
από το επίπεδο 1.
6.3.1.2 Το επίπεδο 2 της αποτυχίας-- ( οι σχέσεις)

Οι επιχειρήσεις μπορούν επιτυχώς να λειτουργήσουν από το επίπεδο 2 
με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αναπτύξουν θετικές ταμειακές ροές 
(επίπεδο 1) και να διατηρήσουν την αφοσίωση των υπαλλήλων και των 
πελατών (επίπεδο 2). Αυτό σημαίνει τις ισχυρές θετικές σχέσεις με τους 
υπαλλήλους και μεταξύ των υπαλλήλων και των πελατών. Επειδή η 
οργάνωση δεν ενδιαφέρεται για την παραγωγικότητα και την οργανωτική 
αποτελεσματικότητα (το επίπεδο 3), μπορεί να βρει δύσκολο τώρα αυτό για 
να το αναπτύξει. Θα είναι ανίκανη να αναπτύξει τα συστήματα και τις 
διαδικασίες που θα της επιτρέπουν να επεκτείνει την παραγωγικότητα της . 
Οι επιχειρήσεις του επίπεδου 2 οικοδομούνται γύρω από το θεσμό των 
σχέσεων. Χαρακτηριστικές , είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις . Εάν είναι 
επιτυχείς θα επεκταθούν σε μια μεγαλύτερη. Εάν προσπαθήσουν να 
επεκταθούν χωρίς την ανάπτυξη ενός επιπέδου 3 , θα γίνουν όλο και 
περισσότερο μη αποδοτικές . Θα είναι ανίκανες να βελτιώσουν τα 
συστήματα και την διαδικασία τους για να διαχειριστούν τις δαπάνες που 
απαιτούνται για την επέκταση. Οι επιχειρήσεις επίπεδου 2 αποτυγχάνουν 
επειδή είναι ανίκανες να επιτύχουν ανταγωνιστικές τιμές ή την ποιότητα της 

αγοράς,
6.3.1.3 Το επίπεδο 3 της αποτυχίας- (αυτοσεβασμός)

Οι επιχειρήσεις μπορούν επιτυχώς να λειτουργήσουν από το επίπεδο 3 
με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αναπτύξουν θετικές ταμειακές ροές 
(επίπεδο 1), να διατηρήσουν την αφοσίωση των υπαλλήλων και των 
πελατών (επίπεδο 2) και να βελτιώσουν συνεχώς την παραγωγικότητα, την 
ποιότητα, και την οργανωτική αποτελεσματικότητα (επίπεδο 3). Επειδή η 
εταιρεία δεν είναι ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και 
των υπηρεσιών (το επίπεδο 4), μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο να 
διατηρήσει την ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια μιας μακριάς περιόδου. Οι 
επιχειρήσεις επιπέδου 3 είναι καλά-ρυθμισμένες μηχανές παραγωγής. Εάν 

πρόκειται να παραμείνουν επιτυχείς μακροπρόθεσμα, πρέπει να 
επανεπενδύσουν ένα σημαντικό μέρος των κερδών τους στην έρευνα και 

την ανάπτυξη των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών (το επίπεδο 4). Οι 
επιχειρήσεις επιπέδου 3 αποτυγχάνουν επειδή είναι ανίκανες να
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αναπτύξουν το επιχειρηματικό πνεύμα που θα τις επιτρέψει να 
προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη θέση της αγοράς. Είτε αναπτύσσουν 
μια βραχυπρόθεσμη εστίαση, «αρμέγοντας» την αγελάδα μετρητών τους 
γιατί αυτό αξίζει, ή αναπτύσσουν μια εσωτερική εστίαση και πέφτουν στην 
παγίδα της λήψης της οργανωτικής αποτελεσματικότητας στο επίπεδο 
γραφειοκρατίας.
6.3.1.4 Το επίπεδο 4 αποτυχίας-- (μετασχηματισμός)

Οι επιχειρήσεις μπορούν επιτυχώς να λειτουργήσουν από το επίπεδο 4 

με την προϋπόθεση του ότι μπορούν να αναπτύξουν θετικές ταμειακές ροές 
(επίπεδο 1), να διατηρήσουν την αφοσίωση υπαλλήλων και πελατών 
(επίπεδο 2), να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, ποιότητα και οργανωτική 
αποτελεσματικότητα (το επίπεδο 3), και να προσαρμόσουν συνεχώς τα 
προϊόντα τους και τις υπηρεσίες στη μεταβαλλόμενη αγορά (επίπεδο 4) 
Επειδή η επιχείρηση στρέφεται στην προσαρμογή στο εξωτερικό 
περιβάλλον και δεν ενδιαφέρεται για την εσωτερική συνοχή (το επίπεδο 5), 
μπορεί να είναι δύσκολο να διασπάσει πλήρως τη δημιουργικότητα των 
υπαλλήλων της. Οι επιχειρήσεις επιπέδου 4 στρέφονται στην καινοτομία, 
την εκμάθηση και τη διαχείριση γνώσης. Επειδή ξέρουν πώς να 
προσαρμοστούν σε μια μεταβαλλόμενη θέση αγοράς, μπορούν να 
παραμείνουν επιτυχείς για τις μακριές χρονικές περιόδους. Εάν θέλουν να 
γίνουν ηγέτες αγοράς πρέπει να αναπτύξουν την δέσμευση και τον 
ενθουσιασμό όλων των υπαλλήλων με τη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής 
κουλτούρας και ενός ενθαρρυντικού οράματος για την επιχείρηση. Οι 
επιχειρήσεις επίπεδου 4 δεν αποτυγχάνουν γενικά εκτός αν επενδύουν 
«βαριά» σε ένα προϊόν για το οποίο δεν υπάρχει καμία ζήτηση. Επίσης είναι 
ανίκανες να αναπτύξουν την δέσμευση και τον ενθουσιασμό των υπαλλήλων 
τους (το επίπεδο 5) είναι όπως τα άλογα κούρσας που έρχονται πάντα 
δεύτερα ή τρίτα.
6.3.1.5 Το επίπεδο 5 της αποτυχίας-- (εσωτερική συνοχή)

Οι επιχειρήσεις μπορούν επιτυχώς να λειτουργήσουν με την 
προϋπόθεση ότι μπορούν να αναπτύξουν θετικές ταμειακές ροές (επίπεδο

1) , να διατηρήσουν την αφοσίωση των υπαλλήλων και πελατών (επίπεδο

2) , να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα και την οργανωτική 
αποτελεσματικότητα (το επίπεδο 3), να προσαρμόζουν συνεχώς τα 
προϊόντα τους και τις υπηρεσίες στη μεταβαλλόμενη αγορά (το επίπεδο 4),
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και να αναπτύσσουν την δέσμευση και τον ενθουσιασμό των υπαλλήλων 
με τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας . Επειδή η επιχείρηση 

στρέφεται στην ανάπτυξη της ισχυρής εσωτερικής συνοχής μπορεί να βρει 
δύσκολη την ανάπτυξη εξωτερικών συμμαχιών και τις συνεργασίες (το 
επίπεδο 6). Οι επιχειρήσεις του επιπέδου 5 είναι μεγάλοι χώροι για να 
εργαστεί κανείς . Οι εργαζόμενοι είναι ενθουσιασμένοι και δημιουργικοί. 
Επίσης ευθυγραμμίζονται με το όραμα της επιχείρησης και μοιράζονται τις 
ίδιες αξίες . Εάν οι επιχειρήσεις του 5ου επιπέδου θέλουν να παγιώσουν τη 
θέση τους ως ηγέτη της αγοράς μακροπρόθεσμα πρέπει να αναπτύξουν τις 
εξωτερικές συνεργασίες και τις στρατηγικές συμμαχίες. Οι επιχειρήσεις που 
βρίσκονται στο επίπεδο αυτό γενικά δεν αποτυγχάνουν. Ο μεγαλύτερος 
κίνδυνός τους είναι ότι χάνουν τη ζωτικότητά τους και πέφτουν πίσω στο 
επίπεδο 4.
6.3.1.6 Το επίπεδο 6 αποτυχίας-- (συνυπολογισμός)

Οι επιχειρήσεις μπορούν επιτυχώς να λειτουργήσουν από το επίπεδο 6 
με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αναπτύξουν θετικές ταμειακές ροές 
(επίπεδο 1), να διατηρήσουν την αφοσίωση των υπαλλήλων και των 
πελατών (επίπεδο 2), να βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την ποιότητα και 

την οργανωτική αποτελεσματικότητα (το επίπεδο 3), να προσαρμόσουν 
συνεχώς τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες στη μεταβαλλόμενη αγορά 
(επίπεδο 4), να αναπτύξουν τη δέσμευση και τον ενθουσιασμό των 
υπαλλήλων με τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας , και να χτίσουν τις 
αμοιβαία ευεργετικές στρατηγικές συμμαχίες με τους ομοϊδεάτες συνεργάτες 
και την τοπική κοινότητα (επίπεδο 6). Επειδή οι επιχειρήσεις επιπέδου 6 
στρέφονται στην προστασία των μακροπρόθεσμων οικονομικών 
ενδιαφερόντων τους μέσω των αμοιβαία ευεργετικών συμμαχιών μπορούν 
να βρουν δύσκολο το να στραφούν στις μακροπρόθεσμες κοινωνικές 
υποχρεώσεις τους. Οι επιχειρήσεις επίπεδου 6 παρέχουν ευκαιρίες για 
όλους τους εργαζομένους να βρουν προσωπική εκπλήρωση. Το επίπεδο 6 
απαιτεί τους εργαζομένους να είναι επιτυχείς σε όλα αυτά που κάνουν. Για 
να παγιώσουν τη θέση τους και να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες της αγοράς, οι 
επιχειρήσεις αυτές πρέπει να επικεντρωθούν στην ηθική και την κοινωνική 
ευθύνη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνός τους είναι ότι δεν χτίζουν τις συμμαχίες 

που να είναι αρκετά ισχυρές για να τους υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια των 
δύσκολων συνθηκών της αγοράς.
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6.3.1.7 Το επίπεδο 7 αποτυχίας --(ενότητα)
Οι επιχειρήσεις του επιπέδου 7 είναι επιτυχείς επειδή προστατεύουν τα 

μακροπρόθεσμα ενδιαφέροντα τους με την καλή κοινωνική παρουσία τους . 
Αναγνωρίζονται ως υποδειγματικές επιχειρήσεις . Οι εργαζόμενοι, οι 
πελάτες και οι συνεργάτες τους υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις επειδή 
φροντίζουν για τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την κοινωνία. Θέλουν να 
δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
αποτυγχάνουν ποτέ. Παλινδρομούν απλά στο επίπεδο 6 ή 5. Ο μεγαλύτερος 
κίνδυνός τους είναι ότι είναι ανίκανες να στηρίξουν το κοινωνικό όραμά 
τους.
6.4 Πρόβλεψη της εταιρικής αποτυχίας: Τα εμπειρικά στοιχεία για την 
Αγγλία

Μια από τις σημαντικότερες απειλές για πολλές επιχειρήσεις σήμερα, 
παρά το μέγεθος τους και τη φύση των διαδικασιών τους, είναι η 
αφερεγγυότητα. Τα υπάρχοντα στοιχεία εμφανίζουν ότι στις προηγούμενες 
δύο δεκαετίες οι επιχειρησιακές αποτυχίες έχουν εμφανιστεί στα υψηλότερα 
ποσοστά από οποιαδήποτε στιγμή μετά την δεκαετία του '30. Είναι επίσης 
ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 
ορισμένοι τομείς της βρετανικής οικονομίας, όπως οι μικρές βιομηχανικές 
επιχειρήσεις σε ορισμένες περιοχές, σημείωσαν ποσοστά αποτυχίας τόσο 
υψηλά όπως 50% κατά την διάρκεια πέντε ετών (Rees, 1995).

Οι παράγοντες που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην αποτυχία ποικίλλουν. 
Πολλοί οικονομολόγοι αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στα υψηλά ποσοστά 
τόκων , στην συμπίεση των κερδών και τα τεράστια χρέη. Επιπλέον, τα 
ειδικά χαρακτηριστικά των βιομηχανιών , όπως ο κυβερνητικός κανονισμός 
και η φύση των διαδικασιών μπορούν να συμβάλουν στον οικονομικό 
κίνδυνο μιας εταιρίας. Οι μελέτες των προτύπων της επιχειρησιακής 
αποτυχίας στο UK, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία ( Star , 1990) 
διαπίστωσαν ότι οι μικρές , ιδιωτικές και οι πρόσφατα-ιδρυμένες 
επιχειρήσεις με τις ατελέσφορες διαδικασίες ελέγχου και τον φτωχό 

προγραμματισμό των ταμειακών ροών είναι πιο τρωτές στον οικονομικό 
κίνδυνο από τις μεγάλες δημόσιες εταιρίες.

Το οικονομικό κόστος των επιχειρησιακών αποτυχιών είναι σχετικά 
μεγάλο. Τα στοιχεία εμφανίζουν ότι η αγοραστική αξία των καταπονημένων
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εταιριών μειώνεται ουσιαστικά (Warner, 1977). Ως εκ τούτου, οι 
προμηθευτές κεφαλαίου, οι επενδυτές και οι πιστωτές, καθώς επίσης και η 

διαχείριση και οι υπάλληλοι επηρεάζονται σοβαρά από τις επιχειρησιακές 
αποτυχίες.

Πράγματι, η ανάγκη για τα αξιόπιστα εμπειρικά μοντέλα που προβλέπουν 
την εταιρική αποτυχία αμέσως και με ακρίβεια είναι επιτακτική, προκειμένου 
να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενα μέρη για να πάρουν είτε 
την προληπτική ή διορθωτική ενέργεια. Αν και ένας όγκος μελετών 
πρόβλεψης της αποτυχίας έχει δημοσιευθεί μετά την πρωτοποριακή 
εργασία του Beaver (1966), το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει συνεχίσει επίσης 
στη δεκαετία του '90, ειδικά στις ΗΠΑ. Εντούτοις, στο Ηνωμένο Βασίλειο , 
πολλή έρευνα σε αυτήν την περιοχή διεξήχθηκε στις δεκαετίες του 70 και τη 
δεκαετία του '80, ενώ το ερευνητικό ενδιαφέρον μειώνεται εντυπωσιακά στη 
δεκαετία του '90. Ένας από τους πιο προεξέχοντες ερευνητές που έχει 
αναπτύξει μοντέλα πρόβλεψης της αποτυχίας χρησιμοποιώντας βρετανικά 
στοιχεία είναι ο Taffler, του οποίου η συμβολή σε αυτό το πεδίο είναι 

αναμφισβήτητα πολύτιμη. Τα μοντέλα που αναπτύσσονται από τον Taffler 
έχουν αποδώσει καλά από την άποψη της ακρίβειας ταξινόμησης και έχουν 
γίνει τα εργαλεία για την πρακτική οικονομική ανάλυση στην Αγγλία.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπεράσματα

Ο αρχικός στόχος μιας εταιρείας είναι να μεγιστοποιήσει την αξία που έχει 

για τους μετόχους μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της 

ρευστότητας της .Τα κέρδη αποτελούν ένα μέτρο της αποδοτικότητας, το 

οποίο όμως θεωρείται πολλές φορές παραπλανητικό διότι μπορούν να 

αλλάξουν με τη βοήθεια λογιστικών εγγραφών.

Οι δηλώσεις στον οικονομικό τύπο και στην πρόσφατη έρευνα 

προτείνουν ότι υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στα κέρδη και τις ταμειακές 

ροές ως πιο είναι το πιο κατάλληλο μέτρο της απόδοσης μιας εταιρείας . 

Μία από τις μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα αυτό εξετάζει τη 

σχετικότητα της αξίας των κερδών και των ταμειακών ροών στα διάφορα 

στάδια του κύκλου ζωής μιας εταιρείας . Τα στοιχεία υποστηρίζουν την 

υπόθεση ότι τα κέρδη προβλέπονται να είναι περισσότερο κατάλληλα στο 

στάδιο της ωριμότητας. Οι ταμειακές ροές προβλέπονται να είναι 

περισσότερο σχετικές για την μέτρηση της αξίας στα στάδια που 

χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη ή την αβεβαιότητα. Επίσης 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα κέρδη είναι περισσότερο σχετικά για την 

μέτρηση της αξίας από ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές ή οι ταμειακές ροές 

από επενδυτικές ή χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Εντούτοις, στο αρχικό 

στάδιο οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες είναι περισσότερο 

κατάλληλες από τα κέρδη. Στα στάδια ανάπτυξης και παρακμής , οι 
λειτουργικές ταμειακές ροές είναι περισσότερο σχετικές από ότι τα κέρδη.

Οι αυξήσεις των μερισμάτων μπορούν να είναι ένα σημαντικό στοιχείο 

της μακροπρόθεσμης μετάβασης μιας εταιρίας από την φάση ανάπτυξης σε 

μια ωριμότερη φάση.

Σύμφωνα με την υπόθεση ωριμότητας , οι αυξήσεις μερισμάτων και 

άλλων πληρωμών μετρητών είναι ένα ακέραιο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της διαδικασίας κατά την οποία μια εταιρία κινείται από την φάση της 

ανάπτυξης σε μια ωριμότερη φάση. Χαρακτηριστικά, στην φάση της 

ανάπτυξης , μια εταιρία , κερδίζει μεγάλα οικονομικά κέρδη, έχει υψηλές 

δαπάνες κεφαλαίου , χαμηλές ελεύθερες ροές μετρητών, και έχει την
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εμπειρία της γρήγορης αύξησης των κερδών της . Δεδομένου ότι η εταιρία 
συνεχίζει να αυξάνεται, οι ανταγωνιστές εισέρχονται στον χώρο αυτό , 
αποκτούν ένα μέρος από το μερίδιο αγοράς της εταιρίας, και μειώνουν τα 
οικονομικά κέρδη της . Σε αυτήν την φάση μετάβασης, το σύνολο ευκαιριών 
επένδυσης της εταιρίας αρχίζει να συρρικνώνεται, η ανάπτυξη να 
επιβραδύνεται, τα κεφαλαιακά έξοδα να μειώνονται και η εταιρία αρχίζει να 
πραγματοποιεί μεγάλες ροές μετρητών. Τελικά, εισέρχεται σε μια ώριμη 
φάση στην οποία κερδίζει μια απόδοση στην επένδυση κοντά στο κόστος 
κεφαλαίου και οι ταμειακές ροές είναι μεγάλες14.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες των εταιρειών υψηλής 
ανάπτυξης βρίσκονται να έχουν τη σημαντική επεξηγηματική ισχύ για τις 
απροσδόκητες αποδόσεις στις μετοχές . Ενώ στις εταιρείες με χαμηλή 
ανάπτυξη οι παραπάνω ταμειακές ροές έχουν μια σημαντικά αρνητική 
σχέση με τις απροσδόκητες αποδόσεις των μετοχών.

Σύμφωνα με την Sloan, οι επενδυτές πραγματοποιούν ένα γνωστικό 
σφάλμα όταν εκτιμούν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα τρέχοντα 
κέρδη. Η οικονομική θεωρία υποστηρίζει ότι η τιμή ενός περιουσιακού 
στοιχείου καθορίζεται από την προεξοφλημένη παρούσα αξία των 
ταμειακών ροών Εντούτοις, οι επενδυτές εμφανίζονται να 
σταθεροποιούνται στα κέρδη και να αποτυγχάνουν να απεικονίσουν 
πλήρως τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ταμειακές ροές. Επειδή 
οι επενδυτές δίνουν μικρότερη αξία στην μακροπρόθεσμη εμμονή των 
ταμειακών κερδών , η αγορά υποτιμά τις εταιρίες με υψηλές ταμειακές ροές 
και υπερεκτιμά τις εταιρίες με χαμηλές ταμειακές ροές . Από τη σύγκριση, οι 
επενδυτές εμφανίζονται να εκτιμούν αποτελεσματικά τη μερίδα των μη 
ταμειακών κερδών.

Ενώ τα κέρδη σχετίζονται με τις αποδόσεις στα αξιόγραφα μιας εταιρίας, 
υπάρχουν μικτά στοιχεία για τη χρησιμότητα των μη ταμειακών συστατικών 
των κερδών για τη αξιολόγηση. Αφ' ενός, ο FASB υποστηρίζει ότι οι μη 
ταμειακές ροές είναι χρήσιμες για την αξία μιας μετοχής . Αφ' ετέρου, 
μερικοί οικονομικοί αναλυτές εξετάζουν την αξιοπιστία και τη σχετικότητα 

των κερδών λόγω των μη ταμειακών συστατικών τους. Υποστηρίζουν ότι οι

14 Εντούτοις, δεν υπάρχει κανένα επίσημο μοντέλο στη χρηματοδότηση που συνδέει αυτές 
τις ιδέες με τις αλλαγές στην πολιτική μερισμάτων.
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διευθυντές τείνουν να χειριστούν τις μη ταμειακές ροές για να αλλάξουν τα 
κέρδη μέσω της ευελιξίας που χορηγείται κάτω από τις αρχές της GAAP.

Ο ρόλος των λογιστικών κερδών στην τιμολόγηση των αξιογράφων μιας 
εταιρείας αποτελεί ένα σημαντικό θέμα στη λογιστική έρευνα (πχ. Ball & 
Brown, 1968). Τα προγενέστερα στοιχεία δείχνουν ότι τα μη ταμειακά κέρδη 
διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αξιολόγησης επειδή 
μετριάζουν τον προγραμματισμό και τα άλλα προβλήματα που είναι έμφυτα 
στις ταμειακές ροές ,για την μέτρηση της απόδοσης μιας εταιρείας 
(Dechow, 1994). Εν τω μεταξύ, η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των μη 
ταμειακών ροών έχουν εξεταστεί επειδή οι διευθυντές μπορούν να τις 
χειριστούν για να αλλάξουν τα κέρδη μέσω της ευελιξίας που χορηγείται 
κάτω από τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP). Η διευθυντική 
διακριτικότητα θα μπορούσε να διαστρεβλώσει τα κέρδη εάν οι διευθυντές 
διαχειρίζονται το εισόδημα ευκαιριακά, με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνοντας τα 
κέρδη (Watts & Zimmerman, 1986).

Σύμφωνα με τον Lintner, οι εταιρίες αυξάνουν τα μερίσματα μόνο όταν 
είναι βέβαιες ότι μπορούν να στηρίξουν τα υψηλότερα μερίσματα.

Μια πτώση στον αριθμό των ευκαιριών ανάπτυξης που είναι διαθέσιμες 
στην εταιρεία σημαίνει μια πτώση στον αριθμό υψηλών ευκαιριών 
απόδοσης στις επενδύσεις . Η απόδοση στις επενδύσεις χειροτερεύει και το 
ίδιο συμβαίνει και με τα κέρδη. Μια πτώση στην απόδοση των επενδύσεων 
με όλα τα άλλα στοιχεία ίδια , θα μειώσει το ποσοστό αύξησης των κερδών .

Καθώς οι ευκαιρίες επένδυσης μειώνονται, η ανάγκη για πόρους για τις 
νέες επενδύσεις πρέπει επίσης να μειωθεί. Αυτό, στη συνέχεια θα οδηγήσει 
σε μια πτώση στο επίπεδο ή την αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών και 
μια αύξηση στις ελεύθερες ταμειακές ροές. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την 
υπόθεση ωριμότητας, μια αύξηση στα μερίσματα παρέχει πληροφορίες για 
την συρρίκνωση των επενδύσεων , την πτώση του κινδύνου και για την 
πτώση της απόδοσης στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και την 
αύξηση των κερδών.

Η πληρωμή των μερισμάτων παρέχει τις πληροφορίες που βοηθούν τους 

επενδυτές και τους αναλυτές να εκτιμήσουν την εταιρεία.

Διάφορες μελέτες τεκμηριώνουν ότι οι τιμές των μετοχών αντιδρούν στις 

απροσδόκητες αλλαγές στην πολιτική των μερισμάτων [ Asquith και Mullins 
(1983), Dielman και Oppenheimer (1984), και Woolridge (1982, 1983) ].
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Κατά συνέπεια, οι ανακοινώσεις των μερισμάτων εμφανίζονται να έχουν 
περιεχόμενο πληροφοριών, και οι πληροφορίες αυτές φαίνονται να είναι 
σημαντικές στην αξιολόγηση των εταιρειών από την αγορά.

Πολλές μελέτες τεκμηριώνουν μια θετική αντίδραση της τιμής των 
μετοχών στην έναρξη διανομής μερισμάτων ή τις αυξήσεις των μερισμάτων 
και μια αρνητική αντίδραση της αγοράς στις αποκοπές ή τις παραλείψεις 
μερισμάτων. Ο λόγος για αυτές τις αντιδράσεις της τιμής των μετοχών είναι, 
εντούτοις, λιγότερο σαφής. Δύο υποθέσεις προτείνονται συχνά για να 
εξηγήσουν την αντίδραση της αγοράς στην ανακοίνωση των αλλαγών 
μερισμάτων: οι πληροφορίες των ταμειακών ροών και οι ελεύθερες 
ταμειακές ροές. Κάτω από αυτές τις υποθέσεις, οι αλλαγές των μερισμάτων 
θεωρούνται ότι είτε σηματοδοτούν για τις μελλοντικές ταμειακές ροές είτε 
ελέγχουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές . Κάθε μια από αυτές τις υποθέσεις 
υποστηρίζεται από τις διάφορες εμπειρικές μελέτες στις αμερικάνικες 
αγορές.

Σύμφωνα με άλλη μελέτη, οι ανακοινώσεις των αλλαγών μερισμάτων 
μεταβιβάζουν τις πληροφορίες για τις λειτουργικές ταμειακές ροές της 
εταιρίας . Επιπλέον, οι αλλαγές των μερισμάτων όχι μόνο συνδέονται με τις 
προοπτικές των κερδών στο εγγύς μέλλον αλλά και απεικονίζουν την 
απόδοση των παρόντων και παρελθόντων κερδών .

Ένα θεμελιώδες ζήτημα στην εταιρική χρηματοδότηση είναι εάν οι 
αλλαγές στην πολιτική των μερισμάτων μεταβιβάζουν πληροφορίες για την 
απόδοση της εταιρείας στην κεφαλαιακή αγορά .Τα μερίσματα έχουν 
καθιερωθεί επίσης ως μηχανισμός με τον οποίο οι πληροφορίες που 
αφορούν τις λειτουργίες και τα μελλοντικά σχέδια μιας εταιρίας μπορούν να 
μεταβιβαστούν (Benartzi et Al, 1997 Michaely et Al, 1995).

Οι επενδυτές δεν μπορούν πάντα να εμπιστευθούν τους διευθυντές για 
να παρέχουν αμερόληπτες πληροφορίες για τις προοπτικές των 
επιχειρήσεών τους, αλλά τα μερίσματα παρέχουν σήματα τα οποία είναι 
σχετικά αξιόπιστα επειδή απαιτούν τις πληρωμές μετρητών και τα μετρητά 
δεν μπορούν να είναι εύκολα να παραποιηθούν .Δοκιμές ως προς την 

σημασία των αλλαγών των μερισμάτων εμφάνισαν ότι οι κεφαλαιακές 
αγορές αντιδρούν ευνοϊκά στις ανακοινώσεις "καλών ειδήσεων" (αυξήσεις 

μερισμάτων) και ενάντια "κακών ειδήσεων" (μειώσεις μερισμάτων).
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Συμπεραίνεται επίσης ότι, τα μερίσματα και οι αλλαγές μερισμάτων 
απεικονίζουν τις πληροφορίες για τα μελλοντικά κέρδη πέρα από αυτές 
στα συστατικά των τρεχόντων κερδών , και ότι οι πληροφορίες που 
συμπεριλαμβάνονται στις προσδοκίες των κερδών ενσωματώνονται στις 
τιμές των μετοχών. Οι DeAngelo et. Al (1996) βρήκαν μια θετική αντίδραση 
της τιμής των μετοχών όταν τα κέρδη αρχίζουν να μειώνονται και υπέθεσαν 
ότι οι διευθυντές μπορούν να είναι σε θέση να υποστηρίζουν τις τιμές των 
μετοχών με αυξήσεις στα μερίσματα (ρ. 359). Οι Bernartzi et. Al (1997) 
συμπεραίνουν ότι οι αλλαγές των μερισμάτων περιέχουν λίγες πληροφορίες 
για τα μελλοντικά κέρδη και θέτουν την ερώτηση εάν η αγορά υπεραντιδρά 
στα μερίσματα (ρ.1028).

Οι αναλυτές θεωρούνται να διαδραματίσουν έναν σημαντικό ρόλο ως 
μεσάζοντες πληροφοριών στην εκπαίδευση των επενδυτών για τις 
μελλοντικές προοπτικές των εταιριών. Εκπαιδεύονται στην ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων και έχουν την πείρα της βιομηχανίας καθώς επίσης 
και τη λεπτομερή συγκεκριμένη γνώση των επιχειρήσεων μέσω των 
επαφών με τους διευθυντές.
Οι αναλυτές διακρίνουν μεταξύ των ταμειακών μη ροών αν και γενικά 
υποεκτιμούν τις πληροφορίες στα παραπάνω στοιχεία .
Τα κέρδη είναι μια σημαντική πηγή πληροφοριών για την αξία μιας 
επιχείρησης χρήσιμη στις αποφάσεις των επενδυτών για τη σύνθεση των 
χαρτοφυλακίων επένδυσής τους. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 
αξιολόγησης των κερδών είναι ο βαθμός στον οποίο τα τρέχοντα κέρδη 
αναμένονται να είναι σταθερά .
Η ευκαιριακά διοικούμενη μερίδα των κερδών, αναγνωρίζεται προκειμένου 
να προκαταληφθούν τα συνολικά κέρδη προς τα πάνω ή προς τα κάτω, και 
δεν απεικονίζει την πραγματική και επίμονη οικονομική δραστηριότητα. 
Συνεπώς, η διοικούμενη μερίδα κατέχει ελάχιστη ή καμία εμμονή. Εάν οι 
επενδυτές είναι ανίκανοι να καθορίσουν το μέγεθος και την κατεύθυνση του 
ρυθμισμένων συστατικών των κερδών , θα έχουν τη δυσκολία στην 
εκτίμηση των συνολικών κερδών . Οι εταιρίες που ασκούν τη διαχείριση 
των κερδών με στόχο την αύξηση του εισοδήματος επομένως, θα τείνουν να 

υπερεκτιμηθούν επειδή οι επενδυτές θα υπερεκτιμήσουν την σταθερότητα 
των κερδών , ενώ υποεκτιμαται η μείωση του εισοδήματος
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Ενώ διάφορες πρόσφατες μελέτες έχουν βρει τα στοιχεία της 
καιροσκοπικής διαχείρισης των κερδών στην κατεύθυνση όπου η 
διαχείριση έχει ισχυρά κίνητρα για να χειριστεί τα κέρδη , έχουν υπάρξει 
λίγες προσπάθειες να μετρηθούν τα αποτελέσματα της διαχείρισης των 
κερδών στις κεφαλαιακές αγορές

Γενικά πιστεύω ότι, και τα κέρδη και οι ταμειακές ροές αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία για την μέτρηση της ρευστότητας και αποδοτικότητας 
μιας εταιρείας. Ένας συνδυασμός τους θα ήταν η καλύτερη λύση καθώς το 
κάθε ένα έχει μειονεκτήματα κα πλεονεκτήματα και προσαρμόζεται καλύτερα 
σε διαφορετικές φάσεις της πορείας μιας εταιρείας αλλά και εξυπηρετεί 
καλύτερα διαφορετικούς σκοπούς.

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστούν στο μέλλον και άλλα λογιστικά στοιχεία 
όσον αφορά την πληροφόρηση τους στην αξιολόγηση μιας εταιρείας , όπως 
είναι τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία , τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης, το 
ανθρώπινο κεφάλαιο κ.α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Στατιστικοί μέσοι των σταδίων του κύκλου ζωής

Παρατηρήσεις 192 7.162 7.350 6.169 8.514 8.574
Μεταβλητή Αρχικό

στάδιο
Ανάπτυ

ξη
Ανάπτυ
ξη/Ωρι
μότητα

Ωριμότ
ητα

Ωριμότ
ητα/Πα
ρακμή

Παρα
κμή

Αγοραστική αξία 
της εταιρείας

16,52 21,95 164,19 208,47 24,64 10,91

Αξία στα βιβλία 
της εταιρείας

3,40 12,16 115,13 128,84 13,73 4,41

Καθαρό
Εισόδημα

-0,29 0,66 14,76 16,15 0,16 -0,52

Λειτουργικές 
Ταμειακές Ροές

-0,60 0,89 20,18 22,06 0,91 -0,02

Ταμειακές Ροές 
από επενδύσεις

-0,83 -3,88 -21,90 -19,37 -1,19 -0,163

Ταμειακές ροές 
από

χρηματοδότηση

1,93 1,86 -0,31 -1,57 0 0

Ανάπτυξη των 
πωλήσεων (%)

27,21 38,32 12,30 8,29 6,16 -13,24

Αριθμοδείκτης 
Δαπανών παγίων

0,09 0,13 0,10 0,07 0,04 0,02

Δαπάνες παγίων 0,29 4,21 21,80 3,95 U4 0,22
Αριθμοδείκτης

Πληρωμής
Μερισμάτων

0 0 0,33 0,36 0 0

Μέγεθος (σύνολο 
περιουσιακών 

στοιχείων)

5,05 29,97 269,59 282,62 33,86 12,52

Αριθμοδείκτης 
Ξένων προς Ίδια 

Κεφάλαια

0,06 0,42 0,57 0,49 0,30 0,16

Ηλικία της 
εταιρείας

2,36 16,48 24,43 33,51 38,64 43,65
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ετήσιες Παρατηρήσεις για κάθε χρόνο της μεθόδου του κύκλου ζωής

ΕΤΟΣ Αρχικό
στάδιο

Ανάπ
τυξη

Ανάπτυ
ξη/Ωρι
μότητα

Ωριμ
ότητα

Ωριμό
τητα/

Παρακ
μή

Παρακ
μή

Ετήσιο
Σύνολο

1977 1 220 627* 346* 149 269 1612
1978 1 243 601* 296* 152 245 1538
1979 2 272 574* 304* 175 315 1642
1980 3 229 515* 383* 205 548* 1883
1981 11 439* 529* 344 260 424 2007
1982 26* 303 384 372 398 371* 2154
1983 32* 333 415 367 396 577* 2120
1984 26* 628* 510* 296 324 353 2137
1985 27* 338 333 353 497 554* 2102
1986 19* 348 298 309 491* 447 1912
1987 15 577* 359 305 482 341 2079
1988 13 494* 353 332 446 377 2015
1989 3 384 313 296 513 671* 2180
1990 4 434 308 317 512 707* 2282
1991 2 244 191 280 674* 872* 2263
1992 4 282 206 294 726* 813* 2325
1993 3 343 245 296 753* 109 1749
1994 0 564* 330 363 681* 147 2085
1995 0 487 259 316 680 134 1876

ΣΥΝΟΛΟ 192 7162 7350 6169 8514 8574 37961

Ο αστερίσκος συμβολίζει μια σημαντική τιμή του X2 όπου οι παρατηρήσεις 
είναι περισσότερο σημαντικές από ότι είναι σε όλη την κατανομή.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Συσχετίσεις Παλινδρόμησης

A. Start-up

MVE BVE ΝΙ CFC CFI
BVE 0,17
ΝΙ -0,05 -0,02

CFO -0,04 -0,04 0,29
CFI -0,29 -0,19 -0,03 -0,01
CFF 0,09 0,03 -0,13 -0,64 -0,38
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Β. Growth

MVE BVE ΝΙ CFC CFI
BVE 0,89
ΝΙ 0,60 0,69

CFO 0,77 0,77 0,60
CFI -0,61 -0,59 -0,23 0,34
CFF 0,39 0,39 0,05 -0,68 -0,88

C. Growth/Mature

MVE BVE NI CFC CFI
BVE 0,87
ΝΙ 0,88 0,90

CFO 0,83 0,93 0,92
CFI -0,79 -0,87 -0,84 -0,33
CFF -0,20 -0,24 -0,29 -0,89 0,10

D. Mature

MVE BVE NI CFC CFI
BVE 0,89
NI 0,92 0,92

CFO 0,90 0,93 0,92
CFI -0,80 -0,80 -0,79 -0,86
CFF -0,14 -0,23 -0,20 -0,23 -0,27

Τα κεφαλαία συμβολίζουν σπουδαιότητα στο επίπεδο 0,05.

Ε. Mature / Decline
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MVE BVE NI CFC CFI
BVE 0,88
ΝΙ -0,11 -0,14

CFO 0,79 0,76 -0,42
CFI -0,67 -0,64 0,15 -0,78
CFF 0,12 0,13 0,19 0,04 -0,62

F. Decline

MVE BVE NI CFC CFI
BVE 0,68
NI 0,41 0,46

CFO 0,52 0,38 0,42
CFI -0,23 -0,18 -0,28 -0,48
CFF -0,02 -0,03 0,02 0,20 -0,61

Τα κεφαλαία συμβολίζουν σπουδαιότητα στο επίπεδο 0,05
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Πίνακας 4
Στατιστικός περιληπτικός πίνακας των αμερικανικών 
επιχειρήσεων_________________________________________________

EXE. • A-· .... ' ______L ·.■ - u
\lcan 061 1 23 -094 ■0.30 -0-39 11*8 4127 4*5 096

t9fl-IWS Median 0.52 013 1 21 43 62 -006 -0.23 0.00 056 0 74 4122 4.75 Q 82 1034
Hliniwi] D^idiun QB5 1 57 1 55 117 053 a 04 155 1 16 090 l 91 0 67

Mean 0.65 1-34 1 70 -1 08 -0.25 -0.41 4)01 127 U *8 4123 4.85 1 OO
1912-1 Mb Median 0 52 013 1 24 ■4164 4108 -023 a oo 064 072 4125 4 76 ass 985

8linit«d EttviUiiin 265 2 71 4 27 3 41 1.17 ύ 72 0 04 357 3 82 209 1 19 0 81
■Vlnn O-M 1 23 4186 -0.25 -055 4)01 139 I) 68 4)21 504 USB

1913-19*7 kfedian 04* 0 74 1 13 4159 •0.11 0211 ooo 061 0 62 4l 19 495 074 943

Sim. « J lJe>iklinn 0 74 1 74 1 29 1 05 0 89 0 53 004- 227 1 38 1 31 1 87 060
Mnn 0.52 026 1 08 41 69 •0 23 -026 4101 9.94 0 56 4) 17 551 066

191*4-1 Witt kfcdian 040 061 0 89 4147 -012 -0.16 0.00 9.52 O 54 41 17 522 Q 60 903

liUnfccJ Dc>1al|i>n 047 1 2U ■U 89 0 99 aj* use II 86 0.81 1» 0 37
Mean 046 1 17 1 21 4181 -023 4)01 135 4)23 >12 073

1915.19*9 Median 046 Ο 74 1 04 4155 4512 -0.18 ooo 964 1166 4122 5 15 Q 66 ■87

Elan-aU lX’>iib<>n 1 7b 1 04 064 0 45 O 04 220 II 84 083 ll 43
Mean 1 15 5 42

1910-1990 klcdian 040 067 090 4149 -009 -0.17 OOO 955 0 58 4120 557 a 58 *81
Sliidml OcMdiun 047 158 | .05 046 II 81 0.83

Mnn 035 106 -028 0 91 550 0 60

1917-1991 kfedian 025 064 086 4144 4106 -016 OOO 9.50 11.59 4)24 544 054 918
Hlin^Vll ΙΑ?<· I.U"!l 045 1 IO 0 55 0 65

Mein 0 34 1 18 OOl 546

£911-1992 Median 025 07U 0 89 4146 4104 -0.16 aoo 052 0 61 4129 536 0 57 £69
Slinwiil DeHUiun O-U 0 45 064 0.04 ll 4-*

Mnn 111 004 -026 954 553 0 63
1989-1993 >.£cdian 0.22 068 080 4143 43.02 -0.14 0.00 0.46 062 4132 5 49 056 V5S6

Slatdtfil Ee>uli«ti 044 2.20 0 91 0.67 041 0 43 <303 1 72 062 0 60 1.97 048
Mnn 1 15 1 OO 4158 4305 -0 26 4)01 989 0 64 4)37 5 63 0 58

1990-1 994 Median 030 0641 074 4141 4103 -0.13 ooo 943 056 4)26 5 63 056 190$
SUtK eJ Devulinn 042 608 274 066 065 0 91 017 461 0 81 094 200 1 71

Mean 021 1 24 1 47 4182 -006 4)56 4)01 1.22 090 4151 5 51 0 65
1921-1995 kfcdian 0-35 066 0 85 4147 -004 41.14 OOO 9.52 062 4)30 341 0 67 990

Dnidiun 1.12 3 91 6 94 1 64 1 07 1 38 468 2 37 1.73 2-09 5 14
Mean 040 1 00 1 36 4177 -0 14 4)50 4)01 132 0 79 4139 5 75 050

1922-1996 Median 0.23 0.59 079 4144 -005 41.12 OOO 0.47 056 4122 5 75 0 38 iota

Slmiiad Eetulinn 1.23 3 lb 18$ 054 1 15 003 523 268 2 08 S 72
Mean 0.35 1 08 -0 14 4125 4)0] 063 4129 5.89 0 38

1923-1997 Median 034 055 080 4142 4105 -052 OOO 948 0 55 -021 5*8 052 997
Si Dmnlinn 042 059 0 8ti 005 11 73 O 61 202

Mean 058 056 1124 602 031
1994-197ft Median 033 051 077 -0 42 43.05 -Oil OOO 0.48 0 52 41 18 603 0 45 1910

Slat»ii*d Devulnin 1 38 049 053 003 060 i 9*
Mean 0 34 1 04 4312 0 f>4

1925-1999 kfcdian 036 056 0 81 4147 -005 4112 003 957 0 59 4123 604 048 926
Slat»- a J Dnulinn 1 76 1 41 U4 0 46 003 163 U 76 0 64 193

Oiolwd S-Ycar Nkrn 0.40 1 C6 1 21 4175 4315 -050 4)01 IOI 071 4)30 5 47 0 67
Avjc KScdian 0-35 066 0 88 4147 4105 4*56 OOO 952 0 59 4)22 541 0 58

Sad. Da*. ClWi K Ik-in an 016 0 23 0.13 007 O 14 a 11 037 0 16

Πίνακας 5
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Πίνακας 6

Προσδοκώμενες σχέσεις του πλαισίου του of Myers (1977) και των 
σταδίων του κύκλου-ζωής

Panel Α: Σύνδεσμοι μεταξύ των συστατικών της αξίας , των 
σταδίων του κύκλου-ζωής και των λογιστικών μέτρων

Μελλοντικές ταμειακές ροές 
από τα περιουσιακά στοιχεία 
(ΑΠ') και από τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης (GO)
(Myers, 1977)

Τα στάδια του κύκλου- 
ζωής που επηρεάζονται

Σχετικά λογιστικά 
μέτρα

Περιουσιακά στοιχεία (ΛΙΡ)

Ρευστοποίηση των Ξεκίνημα CFI, CFF
περιουσιακών στοιχείων Πτώση CFI, CFF

Μέγεθος των περιουσιακών Ανάπτυξη ΝΙ, CFO, CFF
στοιχείων Ωριμότητα ΝΙ, CFO, CFF

Πτώση ΝΙ, CFO, CFI, CFF

Κίνδυνος των περιουσιακών Ανάπτυξη ΝΙ, CFO
στοιχείων Ωριμότητα ΝΙ, CFO

Πτώση ΝΙ, CFO, CFI, CFF

Ευκαιρίες Ανάπτυξης (GO)

Μέγεθος των ευκαιριών Ξεκίνημα CFI, CFF
ανάπτυξης Ανάπτυξη ΝΙ, CFO, CFI, CFF

Ωριμότητα ΝΙ, CFO, CFI, CFF

Κίνδυνος των ευκαιριών Ξεκίνημα CFI, CFF
ανάπτυξης Ανάπτυξη ΝΙ, CFO, CFI, CFF

Ωριμότητα ΝΙ, CFO, CFI, CFF

Αξία των δυνατοτήτων για Ξεκίνημα CFI, CFF
επένδυση Ανάπτυξη ΝΙ, CFO, CFI, CFF
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Panel Β: Προσδοκώμενοι συντελεστές των λογιστικών μέτρων από τα 
στάδια του κυκλου-ζωής

Τα στάδια του κύκλου-ζωής Προσδοκώμενο σημείο του συντελεστή
ΝΙ CFO CFI CFF

Ξεκίνημα Κανένα Κανένα - +

Ανάπτυξη + + - +

Ωριμότητα + + 7* 7*

Παρακμή + + + +

?*Υπάρχει μια ασάφεια ως προς το σημείο και το οποίο εξαρτάται
από το ένα τα επίπεδα των CFI και CFF είναι θετικά ή αρνητικά στο 
στάδιο της ωριμότητας..
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Πίνακας 7

Αποτελέσματα των μοντέλων παλινδρόμησης

MVElt = α0 + a2BVECASHit + a2NIit + a3CFOit + a4CFIa

+ a5CFFit + e«. (6)

177 Εταιρ. 7162 Εταιρ. 6169 Εταιρ. 8574 Εταιρ.
Parameter Ξεκίνημα Ανάπτυξη Ωριμότητα Παρακμή

Intercept -11.02 16.03 7.88 26.39
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

BVECASHj, 0.77 1.26 0.25 1.27
(0.14) (0.00) (0.05) (0.00)

ΝΙ« -0.54 -0.45 9.14* 0.33
(0.31) (0.13) (0.00) (0.18)

CFOit -1.05 1.93* 1.94* 5.26*
(0.09) (0.01) (0.02) (0.00)

CFFit 0.29** 1.34* 1.66* 2.84*
(0.08) (0.02) (0.05) (0.00)

CFIit -0.30* -0.58* 0.39 2.77*
(0.03) (0.05) (0.13) (0.00)

Adjusted R2 0.46 0.80 0.88 0.54

F-Tests 4.29 5701.94 8781.40 2020.28

*Έχει το προβλεπόμενο αποτέλεσμα και είναι σημαντικό σε επίπεδο .05. 
** Έχει το προβλεπόμενο αποτέλεσμα και είναι σημαντικό σε επίπεδο .10
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