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Περίληψη
Η παρούσα εργασία εστίασε στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών των
ευρωπαϊκών εταιριών με μηδενικό η σχεδόν μηδενικό χρέος. Στην ουσία, αφού
δόθηκε μια σύντομη περιγραφή του φαινομένου της μηδενικής μόχλευσης και των
συντηρητικών οικονομικών πολιτικών που ακολουθούν αρκετές επιχειρήσεις, έγινε
διερεύνηση τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, των κυριότερων
παραγόντων που οδηγούν σε τέτοιου είδους ακραίες οικονομικές πολιτικές. Στην
σύγχρονη χρηματοοικονομική βιβλιογραφία γίνεται προσπάθεια να ερμηνευθούν τα
παραπάνω φαινόμενα μέσω των θεωριών της ιεράρχησης (pecking-order theory), της
αντισταθμιστικής θεωρίας της κεφαλαιακής διάρθρωσης (trade-off theory) καθώς και
μέσω των υποθέσεων της χρηματοοικονομικής ευελιξίας (financial flexibility
hypothesis),

των

υπο-επενδύσεων

(underinvestment

hypothesis)

και

των

χρηματοοικονομικών περιορισμών (financial constraint hypothesis).
Η ανάπτυξη της παρούσας μελέτης έγινε μέσα από πέντε κεφάλαια.
Ουσιαστικά το πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο έθεσε το θέμα σε μια βάση
ανάλυσης, παρουσίασε τις βασικές πτυχές του και παρέθεσε κάποιες αρχικές
επεξηγήσεις για τα φαινόμενα της χαμηλής και μηδενικής μόχλευσης. Το κεφάλαιο 2
αναπτύχθηκε μέσα από ενότητες όπως είναι ο ορισμός της μηδενικής μόχλευσης όπου
υπήρξαν διαπιστώσεις και επεξηγήσεις σχετικές με το θέμα, και εν συνεχεία έγινε
ανάλυση των υποθέσεων που σχετίζονται με το υπό εξέταση ζήτημα βάσει της
αρθρογραφίας. Οι υποθέσεις αναφέρονται στους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς,
στη χρηματοοικονομική ευελιξία, στις μακροοικονομικές συνθήκες και τέλος στη
κεφαλαιακή ανάλυση. Στη συνέχεια τέθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο της εργασίας
και τα αποτελέσματα από την έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, αντλήθηκαν δεδομένα για
τον δείκτη STOXX Europe 600 και αφού καταλήξαμε σε ένα δείγμα 504 εταιρειών
για την περίοδο 2000-2017, διαπιστώθηκε ότι τό 10,72% των παρατηρήσεων των
εταιρειών έιχε λογιστική μόχλευση (book leverage) μικρότερη του 5%. Επιπλέον
διαπιστώθηκε ότι το 3.4% των εταιρειών είχε μηδενική μόχλευση ( zero leverage)
ενώ η μελέτη ολοκληρώθηκε με τη κριτική των αποτελεσμάτων και τα τελικά
συμπεράσματα. Η συμβολή της παρούσας εργασίας έγκειται κυρίως στην έρευνα του
φαινομένου της μηδενικής μόχλευσης στην Ευρώπη καθώς προγενέστερες μελέτες
εστιάζουν κυρίως στις ΗΠΑ ή σε άλλες μεμονωμένες χώρες όπως το Ην.Βασίλειο. Το
βασικό τελικό συμπέρασμα, ήταν ότι όντως η μηδενική μόχλευση παίζει σημαίνοντα
4

ρόλο στις επιχειρήσεις και επηρεάζει σε γενικές γραμμές τη δυναμική και τη
λειτουργία τους, στη σύγχρονη αγορά. Πιο συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι όταν
αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών τότε είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι
εταιρείες μηδενική μόχλευση.

Όμως όταν αυξάνεται το ύψος της κερδοφορίας

(profitability) ή των ρευστών διαθεσίμων (cash) τότε είναι πιθανότερο αυτές να έχουν
μηδενική μόχλευση. Τέλος, όσον αφορά τη χαμηλή μόχλευση, βρέθηκε ότι όταν
αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών ή ο δείκτης απτότητας (tangibility) τότε είναι
λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες λογιστική μόχλευση μικρότερη του 5%.
Ακόμα διαπιστώθηκε ότι όταν αυξάνεται το ύψος των διαθέσιμων μετρητών, οι
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (research & development) ή οι πληρωμές φόρων
(tax) τότε είναι

πιθανότερο να έχουν οι εν λόγω εταιρείες επίπεδο λογιστικής

μόχλευσης μικρότερο του 5%.
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Abstract
This paper focuses on identifying the characteristics of European debt-free or
almost debt-free companies. In essence, after giving a brief description of the zero
leverage phenomenon and the conservative economic policies pursued by several
companies, the theoretical and the practical aspects of the factors that lead to such
extreme economic policies, are analyzed. In the modern financial literature an attempt
has been made to interpret the above phenomena through the pecking order theory,
the Trade-off theory of capital structure, the financial flexibility hypothesis, the
underinvestment hypothesis and the financial constraint hypothesis.
This study is composed by five chapters. The first chapter analyzes the basic
aspects of the subject and it also presents some initial explanations for the zero
leverage phenomenon. The second chapter is developed through modules such as the
definition of zero leverage, where relevant findings and explanations are presented,
and then an analysis of the hypotheses related to the issue under consideration is
conducted. The hypotheses refer to financial constraints, financial flexibility,
macroeconomic conditions, and finally to capital analysis.
Subsequently, the methodological framework is presented as well as the
results of the research, and the study is completed with the discussion and
interpretation of the results and the final findings. More specifically, data for the
STOXX Europe 600 index were collected and, after ended up with a sample of 504
companies for the period 2000-2017, it was found that 10.72% of the total
observations had book leverage index less than 5%. In addition, 3.4% of companies
were found to have zero leverage, while the study is completed by presenting the final
conclusions. The main contribution of this paper is that it studies the phenomenon of
zero leverage in a cluster of countries, that of Europe, whereas on the contrary the
past literature mainly focused in individual countries, especially the United States
and the United Kingdom.
The final conclusion of this study is that zero leverage plays a significant role
for European companies and generally affects their dynamics and operations in the
modern market. More specifically, it was found that when the size of companies
increases, then these companies are less likely to have zero leverage. Nevertheless
when profitability or cash indices are growing, then these companies are more likely
6

to adopt zero leverage policies. Finally, with regards to low leverage, it was found
that when company’s size or tangibility is increased, then these companies are less
likely to have book leverage less than 5%. It has also been found that when cash,
research & development or tax payments are increased, it is more likely that
companies will have book leverage ratio less than 5%.
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Κεφάλαιο 1ο Εισαγωγή
Οι μεγάλες εισηγμένες επιχειρήσεις του δείκτη S&P 500, όπως η Yahoo, η
Apple, η Texas Instruments, η Bed Bath & Beyond κ.α, αποτελούν τρανά
παραδείγματα για το γεγονός ότι στην χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων το
ποσοστό των εταιρειών με μηδενική μόχλευση κατέγραψε ραγδαία αύξηση. Η
αυξανόμενη επικράτηση των επιχειρήσεων μηδενικής μόχλευσης δεν αποτελεί ένα
φαινόμενο που συναντάμε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι επίσης
παρατηρήσιμο και σε άλλες μεγάλες χρηματοπιστωτικές αγορές όπως για παράδειγμα
στην Ευρώπη. Σύμφωνα με έρευνες στις ανεπτυγμένες αγορές, το 1998 το 8,47% των
επιχειρήσεων είχε μηδενική μόχλευση όμως το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σημαντικά
και έτσι το 2011 ανήλθε σε 25,70%.
Με άλλα λόγια, περίπου μία στις τέσσερις εισηγμένες επιχειρήσεις στις
αναπτυγμένες αγορές αποφεύγουν την εξωτερική χρηματοδότηση. Με την παρουσία
τριβών στην αγορά, υπάρχουν δύο βασικές θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης: η
θεωρία περί αντιστάθμισης (Kraus and Litzenberger, 1973) και η θεωρία ιεράρχησης
της χρηματοδότησης (Myers and Majluf, 1984). Και οι δύο θεωρίες υποστηρίζουν την
χρήση του χρέους είτε λόγω φορολογικών πλεονεκτημάτων είτε λόγω χαμηλότερου
κόστους της ασύμμετρης πληροφόρησης. Η βιβλιογραφία εξακολουθεί να είναι δίνει
αντικρουόμενες ενδείξεις ως προς το ποια θεωρία περιγράφει καλύτερα τις αποφάσεις
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ίσως αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία
είναι το γεγονός ότι, ούτε η θεωρία της αντιστάθμισης ούτε η θεωρία της ιεράρχησης
της χρηματοδότησης είναι σε θέση να εξηγήσουν τους λόγους που οδηγούν τόσες
πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως στο να ακολουθούν μια πολιτική μηδενικής
μόχλευσης.
Η μελέτη αυτή συμβάλλει στην κατανόηση του φαινομένου της μηδενικής
μόχλευσης με αρκετούς τρόπους. Πρώτον, παρέχονται εξηγήσεις για την ανοδική
τάση του ποσοστού των επιχειρήσεων με μηδενική μόχλευση. Από τη μία πλευρά, η
αυξανόμενη τάση του εν λόγω φαινομένου, συνδέεται με τα κύματα IPO κατά την
διάρκεια των τελευταίων ετών. Μια σχετική εξήγηση είναι ότι υπάρχουν επιδράσεις
στην βιομηχανία λόγω αλλαγών στην σύνθεσή της προς κλάδους στους οποίους
υιοθετείται περισσότερο ο ακραίος συντηρητισμός του χρέους. Από την άλλη πλευρά,
βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιπτώσεις από την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ενώ οι
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νεοεισαχθείσες επιχειρήσεις κατά τα τελευταία έτη είναι πιθανότερο να είναι
απαλλαγμένες από χρέη. Αυτή η αυξανόμενη τάση διατήρησης μηδενικής μόχλευσης
στις διάφορες ομάδες εισαγωγής στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποδοθεί
σύμφωνα με έρευνες τόσο στην αυξανόμενη μεταβλητότητα των περιουσιακών
στοιχείων (ή τον επιχειρηματικό κίνδυνο) όσο και στην μείωση των φορολογικών
συντελεστών των εταιρειών κατά την διάρκεια της περιόδου άντλησης των
δεδομένων μας. Δεύτερον, σε αντίθεση με προγενέστερες μελέτες, τα αποτελέσματά
μας υποδηλώνουν ότι ο γρίφος της μηδενικής μόχλευσης επεκτείνεται στις μεγάλες
χρηματοπιστωτικές αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι αναλύσεις σε
επίπεδο χωρών δείχνουν ότι οι χώρες με προέλευση από το κοινό δίκαιο και οι οποίες
παρέχουν υψηλότερη προστασία στους πιστωτές, παρουσιάζουν το μεγαλύτερο
ποσοστό επιχειρήσεων μηδενικής μόχλευσης.
Ένα

τρίτο στοιχείο που προκύπτει από την μελέτη της σχετικής

βιβλιογραφίας είναι ότι παρέχονται εξηγήσεις τόσο όσον αφορά την πλευρά της
ζήτησης όσο και αυτή της προσφοράς στην μηδενική μόχλευση. Οι επιχειρήσεις
χαρακτηρίζονται ως οικονομικά περιορισμένες και χωρίς περιορισμούς ανάλογα με
την εκτιμώμενη ικανότητα δανεισμού (Faulkender και Petersen, 2006, Lemmon και
Zender, 2010) και τον δείκτη ηλικιακών μεγεθών (Hadlock και Pierce, 2010). Οι
περισσότερες εταιρείες με μηδενική μόχλευση είναι οικονομικά περιορισμένες και
δεν έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν χρηματοδότηση μέσω χρέους (αποτέλεσμα
της πλευράς της προσφοράς). Οι επιχειρήσεις αυτές τείνουν να είναι μικρότερες,
νεότερες, πιο επικίνδυνες και με χαμηλότερη αποδοτικότητα. Είναι επίσης οι πιο
δραστήριοι εκδότες μετοχών και συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα χρηματικά διαθέσιμα
σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Οι περιορισμένες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκή
ικανότητα δανεισμού και συνεπώς (πρέπει να) απέχουν από την εξωτερική
χρηματοδότηση για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αντίθετα, υπάρχει ένα μικρό
υποσύνολο εταιρειών που επιλέγουν σκόπιμα να υιοθετήσουν πολιτική μηδενικής
μόχλευσης. Αυτές οι οικονομικά μη περιορισμένες επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες,
πληρώνουν υψηλότερα μερίσματα και είναι μεγαλύτερες τόσο σε ηλικία όσο και σε
μέγεθος από τις περιορισμένες και με μηδενική μόχλευση αντίστοιχες εταιρείες.
Όταν περιορίζουμε το διεθνές μας δείγμα σε εδραιωμένες επιχειρήσεις με
ιστορικά δεδομένα τουλάχιστον 15 ετών προκειμένου να αναλύσουμε τη χρονική
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διακύμανση της μόχλευσης, βρίσκουμε στοιχεία για τη σπουδαιότητα της
οικονομικής ευελιξίας στις αποφάσεις της κεφαλαιακής δομής των επιχειρήσεων
(Graham and Harvey, 2001). Με την υιοθέτηση της προσέγγισης μακροπρόθεσμου
γεγονότος από τους DeAngelo και Roll (2012), τεκμηριώνεται ότι οι επιχειρήσεις που
διατηρούν πολιτική μηδενικής μόχλευσης μόνο για μικρό χρονικό διάστημα
διατηρούν τη δανειακή τους ικανότητα στο άμεσο μέλλον (φαινόμενο από την
πλευρά της ζήτησης). Μετά την αλλαγή στην πολιτική χρηματοδότησής τους, αυτές
οι επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς επιλέγουν υψηλότερους δείκτες μόχλευσης,
αυξάνουν τις επενδύσεις και μειώνουν τις τοποθετήσεις μετρητών κατά μεγαλύτερο
ποσό σε σύγκριση με τις περιορισμένες εταιρείες που έχουν μηδενική μόχλευση. Οι
μη περιορισμένες εταιρείες μηδενικής μόχλευσης έχουν την ευελιξία να εκδίδουν
μεγαλύτερα ποσά χρέους και να τα χρησιμοποιούν μαζί με τα μετρητά τους για να
επενδύσουν σε μελλοντικές περιόδους όπου προκύπτουν επικερδείς επενδυτικές
ευκαιρίες. Αντίθετα, οι περιορισμένες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκή ικανότητα
δανεισμού και δεν είναι σε θέση να εκδώσουν τόσα χρέη. Αυτές οι εταιρείες
ακολουθούν πολιτική μηδενικής μόχλευσης για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους,
εξαρτώνται περισσότερο από τα εσωτερικά κεφάλαια και συνεπώς έχουν μικρότερη
ευέλιξία στις επενδυτικές τους αποφάσεις.
Ένας λόγος που ενδέχεται να οδηγεί αρκετές επιχειρήσεις στην υιοθέτηση
πολιτικών χαμηλής μόχλευσης, είναι η ύπαρξη τριβών στην αγορά οι οποίες
προκαλούν σημαντικές διαφορές μεταξύ εξωτερικής (χρέος) και εσωτερικής
χρηματοδότησης. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να εμποδίσει αυτές της επιχειρήσεις να
καταφύγουν στον δανεισμό και να τις οδηγήσει στο να βασίσουν την χρηματοδότηση
των επενδυτικών τους έργων σε εσωτερικά κεφάλαια. Στη βιβλιογραφία, οι
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικούς περιορισμούς χαρακτηρίζονται
πιθανότατα ως μικρές, νέες ηλικιακά (Hadlock και Pierce 2010) χωρίς ισχυρή φήμη
και ιστορία στις χρηματαγορές (Diamond, 1989, 1991). Αυτές οι επιχειρήσεις θα
χαρακτηρίζονταν απο έλλειψη

περιουσιακών στοιχείων που θα τους έδιναν την

δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν ως εξασφαλίσεις για τη μείωση του κόστους
δανεισμού (Benmelech και Bergman, 2009). Οι περιορισμένες επιχειρήσεις θα
διατήρούσαν επίσης μετρητά από τις ταμειακές ροές (Almeida et al., 2004) και θα
ήταν πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αντί να
βασίζονται σε εξωτερική χρηματοδότηση για την αγορά περιουσιακών στοιχείων
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(Eisfeldt και Rampini, 2009). Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα καταφύγουν στην
εξωτερική χρηματοδότηση μόνο όταν οι περιορισμοί χαλαρώσουν ή / και όταν
προκύψει ένα μεγάλο και κερδοφόρο επενδυτικό έργο που δεν θα μπορούσε να
χρηματοδοτηθεί απο εσωτερικά κεφάλαια.
Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά που έχουν παρατηρηθεί στις
επιχειρήσεις μηδενικής μόχλευσης είναι το γεγονός ότι αυξάνουν δραστικά την
επενδυτική τους δραστηριότητα μετά την αλλαγή στην πολιτική χρέους. Σημαντικό
ρόλο όμως ώς προς την ένταση των επενδύσεων παίζει και η διάρκεια του
φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που πρέπει να διατηρούν μια πολιτική
μηδενικής μόχλευσης για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα τείνουν να περιορίζονται
και δεν είναι σε θέση να επενδύουν τόσο όσο οι επιχειρήσεις με μικρότερη διάρκεια
μηδενικής μόχλευσης.
Στην συνέχεια του βιβλιογραφικού μέρους της παρούσας εργασίας θα γίνει
ανάλυση των βασικότερων στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις εταιρίες μηδενικής και
χαμηλής μόχλευσης, και θα εξεταστούν πιθανοί λόγοι και θεωρίες που οδηγούν
πολλές εταιρείες στο να καταφύγουν σε τέτοιου είδους ακραίες επιχειρηματικές
πολιτικές.
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Κεφάλαιο 2ο Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Το φαινόμενο να ακολουθούν αρκετές εταιρείες συντηρητικές οικονομικές
πολιτικές αλλά και την ακραία πολιτική της μηδενικής μόχλευσης δεν είναι κάτι
καινούργιο καθώς έχει παρατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Για
παράδειγμα το 2000, 701 (ή το 14,0%) μεγάλες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
στις ΗΠΑ είχαν μηδενικό χρέος, συμπεριλαμβανομένου τόσο του βραχυπρόθεσμου
όσο και του μακροπρόθεσμου χρέους, στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση.
Επιπροσθέτως, μεταξύ του 1962 και του 2009, κατά μέσο όρο το 10,2% των
επιχειρήσεων δεν παρουσίαζαν χρέη στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση, ενώ το 32%
είχε μηδενικό ή αρνητικό καθαρό χρέος.
Το προαναφερθέν δεν αποτελεί βραχυπρόθεσμο φαινόμενο, καθώς το 61% των
επιχειρήσεων που δεν έχουν χρέος στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση σε κανένα
δεδομένο έτος, δεν δείχνουν καμία τάση να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε ποσότητα
χρέους κατά το επόμενο έτος. Η τάση αυτή των επιχειρήσεων να αποφεύγουν την
ανάληψη οποιασδήποτε μορφής χρέους είναι γνωστή ως « ο γρίφος της μηδενικής
μόχλευσης» ( zero-leverage puzzle).
Ο γρίφος της μηδενικής μόχλευσης είναι ασυμβίβαστος με τις κλασικές θεωρίες
της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Για παράδειγμα, με βάση την αντισταθμιστική θεωρία
της κεφαλαιακής διάρθρωσης, οι Albul, Jaffee και Tchistyi (2015) προβλέπουν έναν
μέσο δείκτη χρέους που ανέρχεται περίπου στο 60% ενώ πιο πρόσφατες μελέτες που
βασίζονται σε δυναμικές θεωρίες αντιστάθμισης αποφέρουν ελάχιστους δείκτες
μόχλευσης μόλις 10% (Dierker, Kang. Lee και Seo, 2017).
Τα δυναμικά μοντέλα των Ferguson, Lotfaliei και Trombley (2017) και Ostry,
M.J.D., Ghosh και Espinoza (2015) δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις, παρουσία κόστους
προσαρμογής ή κόστους δυσμενούς επιλογής, απαλλάσονται από χρέη προκειμένου
να αποφύγουν τις μελλοντικές επενδύσεις ή την χρηματοδότησή τους με νέες
επικίνδυνες κινητές αξίες. Το μοντέλο των DeAngelo, DeAngelo και Whited (2011)
προβλέπει ότι οι εκ των προτέρων βέλτιστες χρηματοοικονομικές πολιτικές
διατηρούν την εκ των υστέρων δυνατότητα πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές, πράγμα
που ισχύει είτε σε περίπτωση εμφάνισης επενδυτικών ευκαιριών είτε

μετά από

μεγάλη μείωση των κερδών.
Για πολλούς λόγους, η μελέτη του φαινομένου της μηδενικής μόχλευσης είναι
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σημαντική για την καλύτερη κατανόηση των αποφάσεων σχετικά με την κεφαλαιακή
διάρθρωση. Είναι στενά συνδεδεμένο με τον γρίφο της χαμηλής μόχλευσης για τον
οποίο έχουν γίνει αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια, και αναφέρεται στο γεγονός
ότι, κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις έχουν χαμηλές αναλογίες μόχλευσης σε σχέση με
τις προβλεπόμενες από διάφορα μοντέλα κεφαλαιακής διάρθρωσης. Ο τρόπος με τον
οποίο η βιβλιογραφία αντιμετωπίζει συνήθως τον γρίφο χαμηλής μόχλευσης είναι η
εξέταση εύλογων οικονομικών δυνάμεων που θα οδηγούσαν στην μείωση της
βέλτιστης αναλογίας μέσης μόχλευσης (π.χ. Goldstein, Ju και Leland, 2001).
Για να εξηγηθεί ο γρίφος της χαμηλής μόχλευσης πρέπει να εξηγηθεί το γιατί
ορισμένες επιχειρήσεις τείνουν να μην έχουν καθόλου χρέη στην κεφαλαιακή τους
διάρθρωση αντί του γιατί οι επιχειρήσεις έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερο χρέος από
το αναμενόμενο και τα περισσότερα από τα υφιστάμενα μοντέλα αποτυγχάνουν σε
αυτήν την διάσταση. Για παράδειγμα, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων με μόχλευση
χαμηλότερη του 5% της λογιστικής μόχλευσης (η βέλτιστη μόχλευση σε εύλογο
σύνολο παραμέτρων είναι υψηλότερη από 5% στα περισσότερα θεωρητικά μοντέλα),
αυξάνεται ο μέσος δείκτης της λογιστικής μόχλευσης από 25% σε 32%. Έτσι, αυτό το
αποτέλεσμα αντικαθιστά εν μέρει τον γρίφο χαμηλής μόχλευσης με τον γρίφο της
μηδενικής μόχλευσης.
Η δυνατότητα χρήσης εξωτερικής χρηματοδότησης σε μελλοντικές περιόδους
με συγκρίσιμους όρους είναι πολύτιμη για τις επιχειρήσεις και το κόστος ευκαιρίας
για την συγκέντρωση χρεών συνεπάγεται ότι η επιδιωκόμενη κεφαλαιακή διάρθρωση
τείνει να είναι πιο συντηρητική από εκείνες που παράγονται από τα τυποποιημένα
μοντέλα αντιστάθμισης. Οι DeAngelo και Roll (2012) αναλύουν την σταθερότητα της
μόχλευσης και τεκμηριώνουν την άποψη ότι αυτή προκύπτει μόνο σε σπάνιες
περιπτώσεις και κατ’ επέκτασιν σε μεγάλο βαθμό όταν οι επιχειρήσεις έχουν χαμηλή
μόχλευση. Ωστόσο, η πολύ χαμηλή μόχλευση είναι σχεδόν πάντοτε προσωρινό
φαινόμενο.
Οι Clemente-Almendros και Sogorb-Mira (2018) αναφέρουν ότι οι μεγάλες και
κερδοφόρες επιχειρήσεις με υψηλές ποσότητες ταμειακών διαθεσίμων και χαμηλό
αναμενόμενο κόστος κινδύνου θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά την αξία τους
εάν χρησιμοποιούσαν το βέλτιστο ποσό χρέους. Ο Jensen (2017) έδειξε ότι οι
επιχειρήσεις χωρίς χρέος θα μπορούσαν να επιτύχουν αύξηση της αξίας τους κατά
5,50%, κατά μέσο όρο, εάν ρυθμίσουν τη μόχλευση τους σύμφωνα με τους δείκτες
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βέλτιστου χρέους τους.
Ο Bhardwaj (2018) ανέλυσε το φαινόμενο της χαμηλής μόχλευσης και έδειξε
ότι ο χρηματοοικονομικός συντηρητισμός δεν είναι φαινόμενο που σχετίζεται με τον
κλάδο, παρόλο που οι συντηρητικές επιχειρήσεις είναι διαδεδομένες σε κλάδους που
χαρακτηρίζονται από υψηλές οικονομικές δυσχέρειες. Οι DeAngelo και Roll (2012)
αναφέρουν ότι η συχνότητα εμφάνισης εταιρειών χαμηλής μόχλευσης τα τελευταία
χρόνια αποδίδεται στην αύξηση των εγγραφών στο χρηματιστήριο από τις νέες
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.
Από την εμπειρική σκοπιά, η μελέτη των παραγόντων που προσδιορίζουν την
συμπεριφορά μηδενικής μόχλευσης μπορεί να εξακριβώσει τους οικονομικούς
μηχανισμούς που οδηγούν τις επιχειρήσεις να έχουν χαμηλή μόχλευση, καθώς αυτοί
οι παράγοντες είναι πιθανότερο να έχουν κυρίαρχο ρόλο στις επιχειρήσεις μηδενικού
χρέους και έτσι είναι ευκολότερο να εντοπιστούν. Επιπλέον, είναι σημαντικό να
διερευνηθεί κατά πόσον οι επιχειρήσεις μηδενικής μόχλευσης χάνουν ένα σημαντικό
ποσοστό της αντικειμενικής τους αξίας, ως αποτέλεσμα της μη βελτιστοποίησης των
φορολογικών τους υποχρεώσεων (Graham,2000).
Επιπλέον και πιο ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι, δεδομένης της καταβολής
μερισμάτων, οι επιχειρήσεις αντικαθιστούν αποτελεσματικά τα έξοδα απο τόκους με
μερίσματα και επαναγορά μετοχών, έτσι ώστε ο συνολικός δείκτης αποπληρωμής να
είναι σχετικά σταθερός σε όλο το φάσμα της μόχλευσης.
Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαδικασία της μηδενικής μόχλευσης
συνηθίζεται να κατασκευάζεται για κάθε παρατήρηση μηδενικής μόχλευσης ένα
σύνολο αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων που χρησιμεύουν ως μονάδες ελέγχου.
Δηλαδή εξετάζεται το πως αντιδρούν διαφορετικές επιχειρήσεις από διαφορετικούς
κλάδους

σε

συμπεράσματα.

επίπεδο
Στη

μηδενικής
διαδικασία

μόχλευσης
αυτή

ώστε

να

χρησιμοποιούνται

εξαχθούν
έως

και

ξεκάθαρα
τέσσερις

παρατηρήσεις επιχειρήσεων στο ίδιο έτος αλλά και στην ίδια βιομηχανία. Οι
επιχειρήσεις αυτές έχουν το ίδιο μέγεθος και παρουσιάζουν την ίδια κατάσταση
πληρωμής μερίσματος. Από τη διαδικασία αυτή διαπιστώνεται ότι υπάρχουν
ουσιαστικές διαφορές στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά μεταξύ των επιχειρήσεων
μηδενικής μόχλευσης και των λοιπών επιχειρήσεων. Οι λοιπές επιχειρήσεις έχουν
υψηλές αποδόσεις (κατά μέσο όρο 20%), γεγονός που δείχνει ότι ούτε η βιομηχανία
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αλλά ούτε και το μέγεθος μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν για τις πολιτικές
μηδενικού χρέους.
Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν την πολιτική μηδενικής μόχλευσης έχουν
υψηλότερους δείκτες αγοραίας προς λογιστικής αξίας ( Market-to-book value) και
υψηλότερα ταμειακά διαθέσιμα, επιπροσθέτως, είναι πιο επικερδείς και πληρώνουν
περισσότερους φόρους και μερίσματα. Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι τα διάφορα
υποκατάστατα χρέους, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις και οι υποχρεώσεις
συνταξιοδότησης, δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν συμπεριφορά μηδενικής
μόχλευσης. Συνολικά, αυτά τα στοιχεία παρέχουν μια εντυπωσιακή εικόνα του
ισχυρισμού του Graham (2000) ότι πολλές κερδοφόρες επιχειρήσεις φαίνεται να
παρουσιάζουν υπό-μόχλευση.
Έχει διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις με μηδενική μόχλευση που καταβάλλουν
μερίσματα χάνουν σημαντικά χρηματικά ποσά λόγω της απόφασης τους να μην
καταφεύγουν σε εξωτερική χρηματοδότηση. Εάν μία τέτοια επιχείρηση αύξανε την
μόχλευση της σε επίπεδο παρόμοιων αλλά μοχλευμένων επιχειρήσεων που
πληρώνουν μερίσματα, τα δυνητικά φορολογικά οφέλη, θα υπερέβαιναν το 7% της
αγοραίας αξίας των μετοχών. Αν η ίδια επιχείρηση αναχρηματοδοτούνταν στο σημείο
όπου ο οριακός φορολογικός συντελεστής των εταιρειών ήταν μηδέν, τα κέρδη θα
ήταν πολύ μεγαλύτερα, στο 15% περίπου της αξίας της μετοχής.
Η συμπεριφορά μηδενικής μόχλευσης αποτελεί ένα ιδιαίτερα επίμονο
φαινόμενο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, σε διάστημα πέντε ετών,
το 30% των επιχειρήσεων μηδενικής μόχλευσης δεν αυξάνει τα χρέη για τα επόμενα
τέσσερα χρόνια. Ελλείψει επιμονής, οι προσομοιώσεις δείχνουν ότι αυτό το ποσοστό
είναι μόνο 0,3%. Εάν η επιχείρηση επιβιώσει για 10 χρόνια, δεν θα έχει χρέος κατά
την διάρκεια της δεκαετίας στο 15% των περιπτώσεων.
Μια πειστική εξήγηση του φαινομένου μηδενικής μόχλευσης είναι ότι οι
προσωπικές προτιμήσεις του διευθυντή διαφέρουν από εκείνες των μετόχων. Για
παράδειγμα, εάν ο διευθυντής έχει στην κατοχή του έναν σημαντικό αριθμό μετοχών
και ως εκ τούτου δεν ακολουθεί πολιτική υψηλής διαφοροποίησης, θα θεωρήσει το
χρέος πιο δαπανηρό από τους μετόχους. Επιπλέον, εάν το διοικητικό συμβούλιο είναι
περισσότερο φιλικό προς τους διευθυντές, ένας διευθυντής θα θεωρήσει ευκολότερο
το να εφαρμόσει μια στρατηγική της προσωπικής του επιλογής. Στην εμπειρική
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ανάλυση εδώ, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις που συμφωνούν με αυτούς τους
μηχανισμούς. Για παράδειγμα, στην ανάλυση των Strebulaev και Yang το 2013, στο
δείγμα των 1.006 ετήσιων παρατηρήσεων σε επιχειρήσεις με Διευθύνοντα Σύμβουλο
(CEO) με ποσοστό ιδιοκτησίας πάνω από 10%, το 22% των παρατηρήσεων δεν έχει
χρέη, διπλασιάζοντας την αναλογία για το συνολικό δείγμα. Με έλεγχο για άλλους
παράγοντες, η αύξηση της τυπικής απόκλισης κατά μία μονάδα στην ιδιοκτησία των
CEO αυξάνει την πιθανότητα μια επιχείρηση να υιοθετεί (σχεδόν) πολιτική μηδενικής
μόχλευσης από ένα οικονομικά σημαντικό 3,3%. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι
επιχειρήσεις με CEO μεγαλύτερης θητείας και μικρότερα και πιο ανεξάρτητα
συμβούλια είναι πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν το χρέος με συντηρητικό τρόπο.
Επιπλέον, η ιδιοκτησία και η θητεία των CEO σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με
την πολιτική μηδενικής μόχλευσης μόνο σε επιχειρήσεις με μικρότερα και λιγότερο
ανεξάρτητα συμβούλια. Είναι ενδιαφέρον ότι τα ευρήματα αυτά είναι πολύ
ισχυρότερα για τις εταιρείες που πληρώνουν μερίσματα από ότι για εκείνες

με

μηδενικά μερίσματα, υποδεικνύοντας ότι οι οικονομικές δυνάμεις που σχετίζονται με
τις προτιμήσεις της διοίκησης έχουν την δυνατότητα να εξηγήσουν το πιο αινιγματικό
μέρος της συμπεριφοράς μηδενικής μόχλευσης.
Οι

οικογενειακές

επιχειρήσεις

αναμένεται

επίσης

να

ακολουθήσουν

συντηρητικές πολιτικές χρέους. Οι Becker (1981) και Bertrand και Schoar (2006)
υποστηρίζουν ότι τα μέλη της οικογένειας μπορούν να είναι αλτρουιστές και να
αποκομίζουν χρησιμότητα από την μεταβίβαση της οικογενειακής κληρονομιάς και
την διασφάλιση της ευημερίας άλλων μελών της οικογένειας. Η προσπάθεια για
σχεδιασμό επιβίωσης σε μακροπρόθεσμο διάστημα αυξάνει τον κίνδυνο χρέους που
μπορεί να οδηγήσει σε χρεωκοπία. Σύμφωνα με αυτήν την διαίσθηση, διαπιστώνεται
ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες διαχειρίζονται πιο δύσκολα τα χρέη τους
δεδομένης της έλλειψης ρευστότητας, είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν μηδενική
μόχλευση.
Ο Graham (2000) διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις υποχωρούν ουσιαστικά από
την αποκόμιση των φορολογικών ωφελειών του χρέους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις
που ακολουθούν συντηρητική πολιτική χρέους είναι πιθανότερο να χαρακτηρίζονται
από σταθερότητα και υψηλή κερδοφορία. Οι Minton and Wruck (2011) ανέλυσαν την
συμπεριφορά των επιχειρήσεων χαμηλής μόχλευσης, σχηματίζοντας σύνολα
αναφοράς για τις επιχειρήσεις χαμηλής μόχλευσης στο δείγμα τους και ανέλυσαν την
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επιμονή και τις συνέπειες του οικονομικού συντηρητισμού. Το δείγμα χαμηλής
μόχλευσης περιλαμβάνει επιχειρήσεις που είχαν μακροπρόθεσμη μόχλευση στο
κατώτατο 20% όλων των επιχειρήσεων για πέντε προκαθορισμένα έτη και το σύνολο
αναφοράς περιλαμβάνει όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Πρόσφατα, ο Dang (2013)
έδειξε επίσης ότι ο ακραίος συντηρητισμός στο χρέος αποτελεί ένα σύνηθες
εμπειρικό φαινόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Διάφορες μελέτες (Agrawal και
Nagarajan, 1990; Berger, Ofek, και Yermack, 1997; Lewellen, 2006; Coles, Daniel,
και Naveen, 2006) εξέτασαν την επιρροή της διευθυντικής ιδιοκτησίας και της
αντιστάθμισης στις επιλογές μόχλευσης. Οι Graham και Narasimhan (2004) και οι
Malmendier, Tate και Yan (2011) έδειξαν ότι τα χαρακτηριστικά των CEO, όπως η
υπερβολική αυτοπεποίθηση και η εμπειρία της Μεγάλης Ύφεσης, αναγκάζουν τους
διευθυντές να μειώσουν την μόχλευση.

2.1 Ανάλυση των εταιριών μηδενικής μόχλευσης
Ένας από τους πιο γνωστούς γρίφους στην χρηματοοικονομική των
επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις φέρουν σημαντικά μικρότερο χρέος
από ότι προβλέπεται από τις κυρίαρχες θεωρίες για την κεφαλαιακή διάρθρωση.
Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα για τον συντηρητισμό του χρέους κατέδειξε μια νέα και
εξίσου σημαντική εμπειρική παρατήρηση ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν καθόλου
χρέη στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση, παρά το δυνητικό φορολογικό πλεονέκτημα
της χρηματοδότησης μέσω χρέους (Strebulaev και Yang, 2013).
Οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα βασίζονταν πλήρως στην
χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια δεν έχουν γίνει καλά κατανοητές στην
βιβλιογραφία. Αν και αρκετές μελέτες έχουν ερευνήσει τις συντηρητικές οικονομικές
πολιτικές και τις αλληλεπιδράσεις τους με τις επενδυτικές στρατηγικές (ArslanAyaydin, Florackis και Ozkan, 2014), δεν έχουν διερευνήσει συγκεκριμένα το
φαινόμενο της μηδενικής μόχλευσης για το σύνολο της Ευρώπης. Αυτή είναι μια
σημαντική παράλειψη, διότι η μελέτη των επιχειρήσεων με μηδενική μόχλευση
μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στο να κατανοήσουμε καλύτερα τον σχετικό
«γρίφο της χαμηλής μόχλευσης» (Korteweg, 2010) και να ξεπεράσουμε τις
μεθοδολογικές δυσκολίες στον προσδιορισμό του τι είναι χαμηλή μόχλευση αλλά και
να διερευνήσουμε τις διαστάσεις του φαινομένου στον ευρωπαϊκό χώρο.
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Συνεχίζοντας την ανάλυση για τις εταιρίες μηδενικής μόχλευσης και με βάση
αναφορά που έγινε παραπάνω στους ίδιους συγγραφείς, οι Strebulaev και Yang
(2013) βρήκαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις μηδενικής μόχλευσης
των επιχειρήσεων επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά της διοίκησης καθώς και από
τα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης όπως η ιδιοκτησία και η θητεία του CEO, το
μέγεθος και η ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου

και το καθεστώς

οικογενειακού ελέγχου.
Ωστόσο, οι Devos, Dhillon, Jagannathan και Krishnamurthy (2012)
υποστηρίζουν ότι ούτε οι εσωτερικοί μηχανισμοί ούτε οι μηχανισμοί εξωτερικής
διακυβέρνησης είναι πιθανό να εξηγήσουν την συντηρητική προσέγγιση μιας
επιχείρησης στην χρηματοδότηση του χρέους. Συγκεκριμένα, έδειξαν ότι μια
επιχείρηση θα χρησιμοποιήσει μικρή ποσότητα χρέους, όχι επειδή τα στελέχη της
βρίσκονται σε αδιέξοδο και προτιμούν συντηρητικές οικονομικές πολιτικές, αλλά
επειδή η επιχείρηση έχει περιορισμένη πρόσβαση στις χρηματαγορές. Τα
αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης συμφωνούν με το επιχείρημα του οικονομικού
περιορισμού ότι, λόγω των τριβών της αγοράς, μια επιχείρηση δεν μπορεί να
δανειστεί για την χρηματοδότηση έργων θετικής καθαρής παρούσας αξίας. Παρουσία
ασύμμετρης πληροφόρησης για παράδειγμα, μερικές επιχειρήσεις, ειδικά αυτές που
είναι μικρές και καινούργιες (Hadlock και Pierce, 2010), ενδέχεται να αντιμετωπίζουν
πρόβλημα πίστωσης επειδή οι δανειστές δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν την
ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων τους και τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Στη συνέχεια στο παρόν βιβλιογραφικό μέρος, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
σε δύο θέματα που δεν εξετάστηκαν στις παραπάνω ενότητες. Πρώτον, εξετάζεται
εάν η πολιτική μηδενικής μόχλευσης μιας επιχείρησης είναι απλώς μια συνέπεια των
οικονομικών περιορισμών ή εάν προκύπτει και από στρατηγικά κίνητρα. Υπάρχουν
δυο πιθανές θεωρητικές εξηγήσεις για τους λόγους που θα οδηγούσαν μια επιχείρηση
στο να αποφεύγει σκοπίμως την εξωτερική χρηματοδότηση. Η υπόθεση των υπόεπενδύσεων που προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις με υψηλές ευκαιρίες ανάπτυξης πρέπει
να αποφεύγουν την εκ των προτέρων χρηματοδότηση μέσω χρέους ώστε να
αμβλύνουν την σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των πιστωτών και των κατόχων των
μετοχών, ελέγχοντας έτσι το πρόβλημα του «χρέους» και τα κίνητρα που απορρέουν
από την υπό-επένδυση και η υπόθεση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας που
υποστηρίζει ότι παρουσία τριβών στην αγορά, όπως η δυσμενής επιλογή ή το κόστος
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συναλλαγής, οι επιχειρήσεις αποφεύγουν το χρέος αλλά συσσωρεύουν μετρητά για να
εκμεταλλευτούν την δανειοληπτική τους ικανότητα για μελλοντικές επενδυτικές
ευκαιρίες (Gamba και Triantis, 2008). Τόσο η υπόθεση των υπό-επενδύσεων όσο και
της χρηματοοικονομικής ευελιξίας προβλέπουν ότι οι επιχειρήσεις επιλέγουν
στρατηγικά μηδενική μόχλευση για να μετριάσουν τις στρεβλώσεις των επενδύσεων.
Δεύτερον, εξετάζεται εάν οι μακροοικονομικές μεταβλητές διαδραματίζουν
κάποιον ρόλο στον καθορισμό των πολιτικών μηδενικής μόχλευσης των
επιχειρήσεων. Οι υπάρχουσες μελέτες εξετάζουν μόνο τις επιδράσεις των σταθερών
παραγόντων σε μια τάση μιας επιχείρησης να έχει μηδενική μόχλευση (Devos,
Dhillon, Jagannathan και Krishnamurthy (2012); Strebulaev και Yang, 2013).
Εντούτοις, τα προηγούμενα στοιχεία στην βιβλιογραφία υποδηλώνουν ότι οι
αποφάσεις για την κεφαλαιακή διάρθρωση δεν επηρεάζονται μόνο από τα ειδικά
χαρακτηριστικά της επιχείρησης, αλλά και από τις μακροοικονομικές συνθήκες.
Οι Choe, Masulis και Nanda (1993) έδειξαν ότι η οικονομική ανάπτυξη σε
περιόδους επέκτασης μειώνει το κόστος δυσμενούς επιλογής και στην συνέχεια
οδηγεί σε μεγαλύτερο όγκο έκδοσης μετοχών. Έτσι, σε συνολικό επίπεδο, οι εκδόσεις
μετοχών είναι προκυκλικές, ενώ οι εκδόσεις χρέους είναι αντικυκλικές. Από την άλλη
πλευρά, η μόχλευση σε επίπεδο εταιρείας είναι προκυκλική. Σε περιόδους
επιβράδυνσης της οικονομίας, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μικρή ποσότητα χρέους
επειδή η αξία των εξασφαλίσεων, έναντι των οποίων δανείζονται, μειώνεται
(Kiyotaki και Moore, 1997). Επιπλέον, ο αντίκτυπος των μακροοικονομικών
μεταβλητών στον εταιρικό δανεισμό ποικίλλει μεταξύ των επιχειρήσεων με
διαφορετικούς βαθμούς χρηματοοικονομικών περιορισμών.
Οι επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς μπορούν να δανειστούν για να
εξομαλύνουν τον αντίκτυπο ενός οικονομικού σοκ, ενώ οι επιχειρήσεις με
περιορισμούς δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο λόγω του αναλογικώς μεγαλύτερου
ασφαλίστρου για τα εξωτερικά κεφάλαια. Συνολικά, οι δυσμενείς μακροοικονομικές
συνθήκες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αποφάσεις μηδενικής μόχλευσης των
επιχειρήσεων, αν και το αποτέλεσμα αναμένεται να είναι πιο έντονο για τις
επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από περιορισμούς.
Οι σύγχρονες μελέτες σχετικά με τις πολιτικές μηδενικής μόχλευσης
επικεντρώνονται στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, αν και
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αρκετές μελέτες εξέτασαν τις επιλογές κεφαλαιακής διάρθρωσης των επιχειρήσεων
του Ηνωμένου Βασιλείου (Bevan και Danbolt, 2004), δεν διερευνούν το φαινόμενο
της μηδενικής μόχλευσης. Συνεχίζοντας την αναφορά με το παράδειγμα των ΗΠΑ
και του Ηνωμένου Βασιλείου, διαπιστώνεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει ένα
ιδιαίτερα κατάλληλο περιβάλλον για να μελετηθεί ο ακραίος συντηρητισμός του
χρέους. Είναι καλά τεκμηριωμένο ότι οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου
έχουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερους δείκτες μόχλευσης από εκείνους άλλων
βιομηχανικών οικονομιών (Antoniou, Guney και Paudyal, 2008).
Συγκεκριμένα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία οικονομία που βασίζεται
στις αγορές, παρόμοια με τις ΗΠΑ, οι εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιο
συντηρητικές στην πολιτική δανεισμού τους από τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η
διαφορά στις επιλογές μόχλευσης υπάρχει κυρίως επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο έχει
έναν κώδικα πτωχεύσεων φιλικό προς τους πιστωτές και οι ΗΠΑ έχουν έναν κώδικα
που είναι φιλικός προς τους επενδυτές. Αναμένεται λοιπόν ότι η πολιτική μηδενικής
μόχλευσης θα είναι πιο διαδεδομένη στις επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου από
ότι στις αμερικανικές, καθιστώντας τον επιχειρηματικό τομέα του Ηνωμένου
Βασιλείου ένα καλύτερο πεδίο διερεύνησης του φαινομένου της μηδενικής
μόχλευσης.
Η εμπειρική ανάλυση του Dang (2013) παρέχει τέσσερα κύρια ευρήματα.
Πρώτον, παρουσιάζεται ότι το φαινόμενο μηδενικής μόχλευσης είναι πράγματι ένα
σημαντικό εμπειρικό γεγονός στον επιχειρηματικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Κατά την δειγματοληπτική περίοδο μεταξύ του 1980 και του 2007, το 12,18% των μη
χρηματοπιστωτικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου είχε μηδενικό χρέος, σε
σύγκριση με το 10,2% στις ΗΠΑ που κατέγραψαν οι Strebulaev και Yang (2013).
Αυτό το εύρημα υποστηρίζει την εικασία ότι η πολιτική μηδενικής μόχλευσης είναι
πιο συνηθισμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο από ότι στις ΗΠΑ. Επιπλέον, αποδεικνύεται
ότι πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχουν
χρέη για τουλάχιστον ένα μέρος της περιόδου δειγματοληψίας. Ο υπερβολικός
συντηρητισμός του χρέους είναι πιο διαδεδομένος τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα
κατά την περίοδο 2000-2007, όπου σχεδόν το ένα πέμπτο των επιχειρήσεων ήταν
χωρίς χρέος.
Ένα δεύτερο εύρημα είναι ότι γενικά οι εταιρίες μηδενικής μόχλευσης είναι
ανομοιογενείς. Αναγνωρίζονται δύο μεγάλες ομάδες εταιρειών μηδενικής μόχλευσης
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που αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα χρηματοοικονομικών περιορισμών, όπως
εξηγούνται από την μερισματική πολιτική τους, δηλαδή από τους πληρωτές και τους
μη

πληρωτές

μερισμάτων.

Η

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις με

δεύτερη

ομάδα

αποτελείται

από

αρνητική κερδοφορία, χαμηλή

μικρές,

ιδιοκτησία

ενσώματων παγίων και χαμηλά z-scores. Αυτά τα χαρακτηριστικά ταιριάζουν με την
περιγραφή μιας τυπικά περιορισμένης επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις της πρώτης
ομάδας είναι πληρωτές μερισμάτων, με μηδενική μόχλευση. Οι συγκεκριμένες δεν
αντιμετωπίζουν σοβαρούς περιορισμούς επειδή είναι πιο ώριμες και κερδοφόρες,
καθώς και μεγαλύτερες σε μέγεθος, με υψηλούς δείκτες πληρωμής μερισμάτων.
Οι δύο αυτές ομάδες επιχειρήσεων έχουν διαφορετικά κίνητρα για την
αποφυγή του χρέους. Για τις επιχειρήσεις της δεύτερης ομάδας (μη πληρωτές), η
μηδενική μόχλευση είναι κυρίως συνέπεια της περιορισμένης έκθεσής τους στις
αγορές χρέους. Το εύρημα αυτό είναι σύμφωνο με την υπόθεση των
χρηματοοικονομικών περιορισμών και συμφωνεί και με τους Devos, Dhillon,
Jagannathan και Krishnamurthy (2012). Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις της πρώτης
ομάδας (πληρωτές), η πολιτική μηδενικής μόχλευσης δεν οφείλεται απλώς στην
έλλειψη εξωτερικής χρηματοδότησης αλλά στηρίζεται σε στρατηγικές εκτιμήσεις.
Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης είναι πιο
πιθανό να έχουν μηδενική μόχλευση, ώστε να μετριάσουν τα κίνητρα για χαμηλά
επενδυτικά κεφάλαια και να διατηρήσουν την χρηματοοικονομική τους ευελιξία. Οι
εταιρείες μηδενικής μόχλευσης, ιδίως εκείνες της πρώτης ομάδας (πληρωτές), είναι
πιθανό να επωφεληθούν από την διατηρημένη δανειακή τους δύναμη και να
κινητοποιηθούν όταν προκύψουν πολύτιμες επενδυτικές ευκαιρίες ή/και εξαντληθούν
τα αποθέματά τους σε μετρητά. Επιπλέον, μετά την στρατηγική απόφαση για
αποφυγή του δανεισμού, ενισχύεται η ικανότητα αυτών των εταιρειών να επενδύουν
σε μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

2.2 Πιθανοί λόγοι που οδηγούν σε μια πολιτική μηδενικής μόχλευσης
Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται οι πιθανές εξηγήσεις για το φαινόμενο της
μηδενικής μόχλευσης, όπως αυτές προκύπτουν από τις υπάρχουσες θεωρίες για την
κεφαλαιακή διάρθρωση. Γίνεται επίσης αναφορά σε μερικές μεταβλητές που
χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία για να εξεταστούν αυτές οι εξηγήσεις.
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2.2.1 Η υπόθεση των χρηματοοικονομικών περιορισμών
Στις ατελείς κεφαλαιαγορές, η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης
καθορίζεται όχι μόνο από την ζήτηση για κεφάλαια αλλά και από την ικανότητά της
να συγκεντρώνει κεφάλαια από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης (δηλαδή την
πλευρά της προσφοράς). Με την παρουσία τριβών στην αγορά, ορισμένες
επιχειρήσεις ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αποκτήσουν επαρκή εξωτερική
χρηματοδότηση για την ανάληψη έργων θετικής καθαρής παρούσας αξίας.
Συγκεκριμένα, παρουσία ασύμμετρης πληροφόρησης, μια επιχείρηση μπορεί να έλθει
αντιμέτωπη με περιορισμένη πίστωση επειδή οι δανειστές δεν μπορούν εύκολα να
αξιολογήσουν την δυναμική της καθώς και την ποιότητα των επενδύσεών της
(Stiglitz και Weiss, 1981).
Ομοίως, ορισμένες επιχειρήσεις θεωρούνται πολύ επικίνδυνες ώστε να
μπορέσουν να λάβουν τραπεζικό δάνειο ή να εκδώσουν ομόλογα και πρέπει να
στραφούν στην χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, η οποία είναι εφικτή αλλά έχει
υψηλό κόστος πληροφόρησης (Bolton και Freixas, 2000). Παρουσία ηθικού
κινδύνου, μια επιχείρηση δεν μπορεί να δανειστεί απευθείας (με την έκδοση
ομολόγων για διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο) εάν δεν έχει ισχυρή φήμη στις
αγορές χρέους. Κατά παρόμοιο τρόπο, μια επιχείρηση δεν είναι σε θέση να καλύψει
τις ανάγκες ρευστότητας εάν δεν μπορεί αξιόπιστα να δεσμεύσει ενδεχόμενες
αποδόσεις στους δανειστές. Συνέπεια αυτών των επιχειρημάτων είναι ότι οι
«οικονομικά περιορισμένες» επιχειρήσεις είναι υπομοχλευμένες σε σύγκριση με τις
επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς. Οι Faulkender και Petersen (2006) έδειξαν για
παράδειγμα, ότι οι επιχειρήσεις χωρίς πρόσβαση στην αγορά ομολόγων έχουν 35%
μικρότερο χρέος από τις επιχειρήσεις με τέτοια πρόσβαση.
Είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται το μέγεθος και η ηλικία των επιχειρήσεων
για να ελεγχθεί η εγκυρότητα της υπόθεσης των χρηματοοικονομικών περιορισμών.
Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες, οι περιορισμένες επιχειρήσεις είναι συνήθως
μικρές και καινούργιες (Hadlock και Pierce, 2010). Συνεπώς, προβλέπεται ότι τόσο το
μέγεθος όσο και η ηλικία θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην τάση μιας επιχείρησης
να έχει μηδενική μόχλευση.
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2.2.2

Η

υπόθεση

της

χαμηλής

επενδυτικής

δραστηριότητας

και

της

χρηματοοικονομικής ευελιξίας
Ο Myers (1977) έδειξε ότι οι επιχειρήσεις με πολύτιμες ευκαιρίες ανάπτυξης
και επικίνδυνα υπερβολικό χρέος έχουν κίνητρο να μειώσουν τις επενδύσεις τους σε
έργα θετικής καθαρής παρούσας αξίας. Αυτό το πρόβλημα των υπό-επενδύσεων
προκύπτει επειδή η απόδοση μιας νέας επένδυσης μπορεί εν μέρει να ωφελήσει τους
κατόχους χρέους παρά τους κατόχους μετοχών. Μία πιθανή λύση σε αυτό το
πρόβλημα κινήτρων είναι οι επιχειρήσεις να προβλέπουν πολύτιμες ευκαιρίες
ανάπτυξης στο μέλλον για να μειώσουν την μόχλευση και το υπερβολικό χρέος
(Dang,2011). Εν ολίγοις, η υπόθεση των υπό-επενδύσεων (The underinvestment
hypothesis) προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις έχουν μηδενική μόχλευση για στρατηγικούς
λόγους, με κύριο σκοπό την μείωση του κόστους αντιπροσώπευσης του χρέους και
την άμβλυνση των κινήτρων για υπό-επενδύσεις.
Η υπόθεση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας (The financial flexibility
hypothesis) υποστηρίζει ότι, με την παρουσία τριβών στην αγορά όπως η δυσμενής
επιλογή και το κόστος των συναλλαγών, οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης θα επιλέξουν
στρατηγικά να έχουν πολύ μικρό χρέος, (de Jong, Verbeek και Verwijmeren, 2012).
Το προαίσθημα πίσω από αυτό το επιχείρημα είναι ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν
σήμερα το χρέος συντηρητικά, προκειμένου να εξοικονομήσουν την ικανότητα
δανεισμού τους για μελλοντική χρηματοδότηση ανεπαρκών αναμενόμενων
επενδυτικών ευκαιριών. Εν ολίγοις, η υπόθεση υποδηλώνει ότι η πολιτική μηδενικής
μόχλευσης μιας επιχείρησης καθοδηγείται από την επιθυμία της να οικοδομήσει και
να διατηρήσει χρηματοοικονομική ευελιξία.
Τόσο η υπόθεση των υπό-επενδύσεων όσο και αυτή της χρηματοοικονομικής
ευελιξίας οδηγούν σε παρόμοιες προβλέψεις ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να
αποφεύγουν τον δανεισμό προκειμένου να μετριάσουν τις μελλοντικές στρεβλώσεις
στις επενδύσεις. Ωστόσο, η υπόθεση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας τονίζει
περαιτέρω τον ρόλο των ταμειακών διαθεσίμων ως μηχανισμού ενίσχυσης της
επενδυτικής ικανότητας. Και οι δύο αυτές υποθέσεις διαφέρουν από την υπόθεση των
χρηματοοικονομικών περιορισμών σε μια σημαντική πτυχή: προβλέπουν ότι οι
επιχειρήσεις αποφεύγουν το χρέος για στρατηγικούς λόγους και όχι λόγω έλλειψης
εξωτερικής χρηματοδότησης. Η υπόθεση του χρηματοοικονομικού περιορισμού, εξ
ορισμού, θα πρέπει να ισχύει για επιχειρήσεις που έχουν περιορισμένες δεσμεύσεις,
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όπως μικρές και νέες επιχειρήσεις (Hadlock και Pierce, 2010) και επιχειρήσεις που
δεν πληρώνουν μερίσματα. Η υπόθεση των υπό-επενδύσεων και η υπόθεση της
χρηματοοικονομικής ευελιξίας από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να είναι πιο
σχετικές με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν περιορισμούς.
Η υπόθεση των υπό-επενδύσεων εξετάζεται μέσα από την σχέση μεταξύ των
ευκαιριών ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της τάσης τους να αποφεύγουν το χρέος.
Όσο πιο πολύτιμες είναι οι επιλογές ανάπτυξης, τόσο υψηλότερο είναι το κόστος
αντιπροσώπευσης του υπερβολικού χρέους και τόσο μεγαλύτερο είναι το κίνητρο για
υπό-επενδύσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης είναι πιο πιθανό να
μειώσουν το χρέος για να μετριάσουν το πρόβλημα των υπό-επενδύσεων. Εν ολίγοις,
αναμένεται ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης θα συνδέονται θετικά με τις αποφάσεις
μηδενικής μόχλευσης των επιχειρήσεων.
Η εγκυρότητα της υπόθεσης της χρηματοοικονομικής ευελιξίας ελέγχεται
εξετάζοντας τις επιδράσεις τόσο των ευκαιριών ανάπτυξης όσο και των ταμειακών
διαθεσίμων

στην

πολιτική

μηδενικής

μόχλευσης

μιας

επιχείρησης.

Όπως

προαναφέρθηκε, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλές επιλογές ανάπτυξης διατηρούν
κατά κανόνα την ικανότητα του δανεισμού τους για μελλοντικές επενδύσεις,
αποφεύγοντας το χρέος και αποταμιεύοντας μετρητά (DeAngelo, DeAngelo και
Whited, 2011). Ως εκ τούτου, γίνεται η υπόθεση ότι η κατοχή μετρητών θα έχει
θετικό αντίκτυπο στην τάση μιας επιχείρησης να είναι μη μοχλευμένη.

2.2.3 Ο ρόλος των μακροοικονομικών συνθηκών
Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν συντηρητικά την εξωτερική
χρηματοδότηση όταν επικρατούν μακροοικονομικές συνθήκες που δεν ευνοούν το
δανεισμό. Οι Korajczyk, Lucas και McDonald (1989) καθώς και οι Choe, Masulis και
Nanda (1993) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις προτιμούν την χρηματοδότηση με
ίδια κεφάλαια έναντι του δανεισμού κατά την διάρκεια περιόδων οικονομικής
ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε επεκτατικές φάσεις του
επιχειρηματικού κύκλου, υπάρχει λιγότερη αβεβαιότητα σχετικά με τα υπάρχοντα
περιουσιακά στοιχεία και υπάρχουν περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες καθώς και
χαμηλότερο κόστος μιας δυσμενούς επιλογής. Έτσι, σε συγκεντρωτικό επίπεδο, η
μόχλευση είναι αντικυκλική. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας
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των πιστωτικών καναλιών, η θεωρία του καναλιού ισολογισμού ( The balance sheet
channel theory) υπονοεί ότι η μόχλευση σε επίπεδο επιχείρησης είναι προκυκλική. Ο
λόγος για αυτό είναι ότι, σε μια οικονομική ύφεση, μια επιχείρηση χρησιμοποιεί
ελάχιστο χρέος, καθώς τόσο η καθαρή αξία της όσο και η αξία των εξασφαλίσεων
(ενεχύρων) της μειώνονται (Korajczyk και Levy, 2003).
Επιπλέον, οι Gertler και Gilchrist (1993) έδειξαν ότι ο αντίκτυπος των
μεταβλητών του επιχειρηματικού κύκλου στην κεφαλαιακή διάρθρωση μιας
επιχείρησης ποικίλλει ανάλογα με τον βαθμό των χρηματοοικονομικών περιορισμών
που

αντιμετωπίζει.

Χρησιμοποιώντας

το

μέγεθος

της

επιχείρησης

ως

αντιπροσωπευτικό για τον βαθμό του περιορισμού, οι συγγραφείς κατέγραψαν μια
σημαντική διαφορά στην συμπεριφορά των περιορισμένων και μη περιορισμένων
επιχειρήσεων. Μετά από μια ύφεση που συνδέεται με νομισματική συρρίκνωση, ο
δανεισμός στον πρώτο τύπο επιχείρησης μειώνεται σε σχέση με τον δανεισμό του
δεύτερου τύπου.
Ενώ οι επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς είναι σε θέση να δανειστούν
περισσότερα για να εξομαλύνουν τον αντίκτυπο της πτώσης των πωλήσεων, οι
περιορισμένες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιστωτικές δυσκολίες λόγω της
αναλογικώς

μεγαλύτερης

επιβάρυνσης

από

εξωτερική

χρηματοδότηση.

Η

συμπεριφορά αυτή είναι σύμφωνη με την υπόθεση ότι οι περιορισμένες επιχειρήσεις
είναι πιο ευαίσθητες στις τριβές και τις ατέλειες της πιστωτικής αγοράς, όπως η
ασύμμετρη πληροφόρηση. Συνολικά, οι δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες είναι
πιθανό να οδηγήσουν σε συντηρητισμό του χρέους, αλλά το αποτέλεσμα θα πρέπει να
ποικίλει ανάλογα με τον βαθμό του περιορισμού.
Για να εξεταστεί ο αντίκτυπος των μακροοικονομικών συνθηκών στην
πολιτική μηδενικής μόχλευσης μιας επιχείρησης, χρησιμοποιήθηκε ο (πραγματικός)
ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ. Οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν
συντηρητικά το χρέος σε μια οικονομική επιβράδυνση ή ύφεση, όπως φαίνεται από
ένα χαμηλό ή αρνητικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Δηλαδή, ο ρυθμός αύξησης του
ΑΕΠ θα πρέπει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις αποφάσεις μηδενικής μόχλευσης των
επιχειρήσεων. Επιπλέον, αυτό το φαινόμενο είναι πιθανότερο να είναι σημαντικότερο
για τις επιχειρήσεις που έχουν χρηματοοικονομικούς περιορισμούς σε σχέση με τις
αντίστοιχες που δεν έχουν.
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Στη

συνέχεια,

εξετάζονται

δύο

μακροοικονομικές

μεταβλητές

που

χρησιμοποιούνται συχνά στις μελέτες κεφαλαιακής διάρθρωσης (Antoniou, Guney
και Paudyal, 2008), αυτές είναι διάρθρωση των επιτοκίων ( the term structure of
interest rates) και το ασφάλιστρο ιδίων κεφαλαίων (the equity premium). Οι
επιχειρήσεις είναι πιθανό να προτιμούν τα ίδια κεφάλαια σε σχέση με την εξωτερική
χρηματοδότηση όταν διευρύνεται η διάρθρωση των επιτοκίων, οδηγώντας σε
υψηλότερο κόστος χρέους, ιδίως του μακροπρόθεσμου χρέους. Η επίδραση των
ασφαλίστρων στην κεφαλαιακή διάρθρωση γενικά και η συντηρητική πολιτική
χρέους ειδικότερα είναι λιγότερο ξεκάθαρη.
Ένα χαμηλό ασφάλιστρο ιδίων κεφαλαίων σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια είναι
σχετικά λιγότερο δαπανηρά, δημιουργώντας έτσι ένα μεγαλύτερο κίνητρο για τις
επιχειρήσεις να βασίζονται στα ίδια κεφάλαια και να αποφεύγουν το χρέος. Ωστόσο,
ένα υψηλό ασφάλιστρο μπορεί να προκληθεί από την υπερβολική εμπιστοσύνη των
επενδυτών σε «καυτές» συνθήκες αγοράς, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να
επωφεληθούν από την έκδοση περισσότερων υπερτιμημένων μετοχών τους
(Antoniou, Guney και Paudyal, 2008). Συνολικά, ο αντίκτυπος των ασφαλίστρων των
ιδίων κεφαλαίων στις τάσεις των επιχειρήσεων να ακολουθούν πολιτικές μηδενικής
μόχλευσης είναι διφορούμενος και θα πρέπει να επιλυθεί μέσα από την εμπειρική
έρευνα.

2.2.4 Η αντισταθμιστική θεωρία της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η θεωρία της
ιεράρχησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και επιπλέον επεξηγήσεις
Αν και μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στην εξέταση των
παραπάνω υποθέσεων, η εμπειρική ανάλυση εξετάζει επίσης και άλλα κίνητρα των
επιχειρήσεων να αποφεύγουν το χρέος, όπως υποδηλώνουν οι δύο κυρίαρχες απόψεις
της κεφαλαιακής διάρθρωσης, δηλαδή οι θεωρίες περί αντιστάθμισης και ιεράρχησης.
Ωστόσο, δεν εξετάζονται τα κίνητρα που σχετίζονται με την διακυβέρνηση και τα
διευθυντικά χαρακτηριστικά, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες αποδείξεις σχετικά με
τις επιπτώσεις των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης στις πολιτικές μηδενικής
μόχλευσης (Strebulaev και Yang, 2013).
Συχνά, οι οικονομικοί διευθυντές θεωρούν ότι η επιλογή μίας εταιρίας
ανάμεσα στον δανεισμό ή τα ίδια κεφάλαια αποτελεί μια αντιστάθμιση μεταξύ του
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κόστους οικονομικής δυσπραγίας και της φοροαπαλλαγής των τόκων. Η
αντισταθμιστική θεωρία της κεφαλαιακής διάρθρωσης (The trade-off theory of capital
structure) προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις έχουν βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση που
εξισορροπεί το κόστος (π.χ. κόστος οικονομικής δυσπραγίας) και τα οφέλη από την
χρηματοδότηση μέσω χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις αποφεύγουν εκ των
προτέρων το χρέος για να ελαχιστοποιήσουν το (αναμενόμενο) κόστος της
χρηματοοικονομικής δυσπραγίας και της πτώχευσης. Αυτές οι ανησυχίες σχετικά με
την οικονομική δυσπραγία είναι πιθανό να είναι πιο σημαντικές για τις επιχειρήσεις
με χαμηλές επιδόσεις που θα δυσκολευτούν να εξυπηρετήσουν το χρέος. Από την
άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις με χαμηλές φοροαπαλλαγές (Graham, 2000) και υψηλές
μη δανειακές φορολογικές ελαφρύνσεις (non debt tax shields) έχουν ελάχιστα
κίνητρα μόχλευσης. Επιπλέον, στο πνεύμα των δυναμικών μοντέλων αντιστάθμισης
που βασίζονται στο κόστος των συναλλαγών, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να
παρεκκλίνουν από τους δείκτες μόχλευσης των στόχων τους και να μην διατηρήσουν
χρέη στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση, αν και θα πρέπει να προσαρμόζονται προς
αυτούς τους στόχους μακροπρόθεσμα.
Για να ελεγχθεί η εξήγηση της θεωρίας περί αντιστάθμισης, στη βιβλιογραφία
εξετάζονται τέσσερις μεταβλητές: ο φορολογικός συντελεστής, οι μη δανειακές
φορολογικές ελαφρύνσεις, τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία και η βαθμολογία z. Οι
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν χαμηλό συντελεστή εταιρικής φορολογίας, με βάση
τον πραγματικό φορολογικό συντελεστή, έχουν λιγότερα κίνητρα να εκμεταλλευτούν
το φορολογικό πλεονέκτημα του χρέους.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλες μη δανειακές φορολογικές
ελαφρύνσεις είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν το χρέος, δεδομένης της
δυνητικής δυνατότητας υποκατάστασης μεταξύ των φοροαπαλλαγών χρέους και των
μη δανειακών φορολογικών ελαφρύνσεων. Οι επιχειρήσεις με λίγα ενσώματα
περιουσιακά στοιχεία τείνουν να έχουν χαμηλή μόχλευση λόγω του φαινομένου
υποκατάστασης των περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, η απτότητα (tangibility) είναι
επίσης ένας δείκτης αναφοράς για τους οικονομικούς περιορισμούς (Benmelech και
Bergman, 2009). Οι επιχειρήσεις με χαμηλές βαθμολογίες z είναι πιθανότερο να
αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος οικονομικής δυσπραγίας που τις αποθαρρύνει από την
χρήση χρέους. Εν ολίγοις, προβλέπεται ότι η τάση μιας επιχείρησης να ακολουθεί
πολιτικές μηδενικής μόχλευσης θα έχει αρνητική συσχέτιση με τον φορολογικό
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συντελεστή, τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία και την βαθμολογία z, αλλά θα
επηρεάζεται θετικά από τις μη δανειακές φορολογικές ελαφρύνσεις.
Η θεωρία της ιεράρχησης (The pecking order theory) προσφέρει μια άλλη
πιθανή εξήγηση για το φαινόμενο της μηδενικής μόχλευσης. Υποστηρίζει ότι, υπό
ασύμμετρη πληροφόρηση, οι επενδυτές που δεν γνωρίζουν την αξία μιας επιχείρησης
και τις μελλοντικές της προοπτικές ανάπτυξης θα θέσουν μια έκπτωση στις εκδόσεις
νέων τίτλων αξιών. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση θα προτιμά να χρησιμοποιεί τίτλους
που είναι λιγότερο επικίνδυνοι και λιγότερο ευαίσθητοι σε εσφαλμένη τιμολόγηση.
Τα παρακρατηθέντα κέρδη θα προτιμώνται σε σχέση με την εξωτερική
χρηματοδότηση και οι μετοχές θα εκδίδονται ως έσχατη λύση. Ως εκ τούτου, οι
κερδοφόρες επιχειρήσεις με μεγάλες ταμειακές ροές δεν χρειάζεται να αυξήσουν το
χρέος, καθώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εσωτερικά τους κεφάλαια για την
χρηματοδότηση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Η «τροποποιημένη» έκδοση της
θεωρίας της ιεράρχησης υποδηλώνει επίσης ότι οι επιχειρήσεις που υπερβαίνουν την
χρεωστική τους ικανότητα μπορεί να προτιμούν τα ίδια κεφάλαια έναντι του χρέους
όταν έχουν εξαντλήσει τα εσωτερικά κεφάλαια (Lemmon και Zender, 2010).
Για να ελεγχθεί η θεωρία της ιεράρχησης γίνεται συνήθως χρήση της
μεταβλητής των ταμειακών ροών. Οι επιχειρήσεις με μεγάλες ταμειακές ροές
μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες με τα κέρδη εις νέον και έτσι
έχουν λιγότερα κίνητρα για την προσφυγή σε δανεισμό. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι
οι ταμειακές ροές θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τάση της επιχείρησης να είναι
χωρίς μόχλευση.
Εξετάζονται δύο επιπλέον μεταβλητές, ο δείκτης απόδοσης των μερισμάτων
και η μεταβλητότητα των κερδών, ως αντιπροσωπευτικοί του βαθμού ασύμμετρης
πληροφόρησης, με την οποία συνδέεται τόσο η θεωρία της ιεράρχησης, όσο και η
υπόθεση των χρηματοοικονομικών περιορισμών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Οι
επιχειρήσεις με χαμηλό δείκτη πληρωμής μερισμάτων ή/και μεταβλητά κέρδη είναι
πιθανότερο να υποφέρουν από υψηλό κόστος πληροφόρησης, με αποτέλεσμα την
περιορισμένη πρόσβαση σε αγορές χρέους. Προβλέπεται λοιπόν ότι η τάση μιας
επιχείρησης να αποφεύγει την εξωτερική χρηματοδότηση θα συνδέεται αρνητικά με
τον δείκτη πληρωμής μερισμάτων και θετικά με την μεταβλητότητα των κερδών.
Πρόσφατες μελέτες επιχειρούν να αναλύσουν τις επιχειρήσεις μηδενικής
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μόχλευσης. Ένα σκέλος αυτής της βιβλιογραφίας διερευνά βασικά στοιχεία σε
επίπεδο επιχείρησης. Για παράδειγμα, οι Devos, Dhillon, Jagannathan και
Krishnamurthy (2012), Dang (2012), Strebulaev και Yang (2013) και οι Byoun και
Xu (2013) αναφέρουν ότι οι εταιρείες μηδενικής μόχλευσης τείνουν να είναι
μικρότερες, συσσωρεύουν υψηλότερα αποθέματα μετρητών και παρουσιάζουν
υψηλότερους δείκτες αγοραίας προς λογιστική αξία, καθώς και υψηλότερους δείκτες
πληρωμής μερισμάτων. Ωστόσο, είναι δύσκολο να συνδυαστούν όλα τα
παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων μηδενικής μόχλευσης με τις
τυπικές θεωρίες κεφαλαιακής διάρθρωσης. Ένα άλλο σκέλος της βιβλιογραφίας
διερευνά την ποιότητα των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης σε επίπεδο
επιχείρησης και την εδραίωση των διευθυντικών στελεχών ως πιθανή εξήγηση για
την μηδενική μόχλευση.
Οι Strebulaev και Yang (2013) υποδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά
διακυβέρνησης και διοίκησης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την απόφαση
να ακολουθηθεί μια πολιτική μηδενικής μόχλευσης. Αντίθετα, οι Devos, Dhillon,
Jagannathan και Krishnamurthy (2012) και οι Byoun και Xu (2013) αναφέρουν ότι οι
εταιρείες μηδενικής μόχλευσης δεν υποφέρουν από αδύναμους εσωτερικούς ή
εξωτερικούς μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης. Για παράδειγμα, οι Devos,
Dhillon, Jagannathan και Krishnamurthy (2012) τεκμηριώνουν ότι οι αποφάσεις για
την δημιουργία χρέους σε εταιρείες μηδενικής μόχλευσης δεν προκαλούνται από
διαταραχές στην εδραίωση των διευθυντικών στελεχών, όπως απειλές εξαγοράς. Σε
μια άλλη προσέγγιση, οι Lambrecht και Pawlina (2013) αποδίδουν το φαινόμενο της
μηδενικής μόχλευσης στις βιομηχανίες εντάσεως ανθρώπινου κεφαλαίου. Στο
μοντέλο τους, η ασυμμετρία μεταξύ του φυσικού κεφαλαίου και του μεταβιβάσιμου
ανθρώπινου κεφαλαίου προκαλεί αρνητικό καθαρό χρέος. Τέλος, οι Lee και Moon
(2011) εξετάζουν την μακροπρόθεσμη απόδοση των μετοχών των εταιρειών
μηδενικής μόχλευσης και αναφέρουν ότι αυτές παρουσιάζουν υπεραποδόσεις. Με
βάση την προσαρμοσμένη προς τον κίνδυνο υπεραπόδοση, καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι οι εταιρείες μηδενικής μόχλευσης είναι πιο συντηρητικές, έχουν
αυτοπειθαρχία και είναι πιο συνετές στην λήψη αποφάσεων.
Υπάρχουν επιπλέον κάποιες μελέτες που αναλύουν τις πολιτικές χαμηλής
μόχλευσης ως μέρος των διαχρονικών επενδύσεων και αποφάσεων χρηματοδότησης
των επιχειρήσεων. Ο Bhardwaj (2018) δείχνει ότι οι επιχειρήσεις με συντηρητικές
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πολιτικές χρέους αυξάνουν την μόχλευση όταν είναι αντιμέτωπες με χαμηλότερα
εσωτερικά κεφάλαια και υψηλότερες επενδύσεις. Επίσης, οι Marchica και Mura
(2010) ανέλυσαν την δυναμική των πολιτικών χαμηλής μόχλευσης και κατέδειξαν ότι
οι

επιχειρήσεις

του

Ηνωμένου

Βασιλείου

πραγματοποιούν

υψηλότερες

κεφαλαιουχικές δαπάνες και υψηλότερες μη φυσιολογικές επενδύσεις μετά από μια
περίοδο χαμηλής μόχλευσης και ότι οι επενδύσεις αυτές είναι πιθανό να
χρηματοδοτηθούν μέσω δανεισμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχει μια μετρήσιμη
επίδραση από την οικονομική ευελιξία με την μορφή αναξιοποίητων αποθεματικών
δανεισμού. Ομοίως, οι De Jong, Verbeek και Verwijmeren (2012) δείχνουν ότι οι
αμερικανικές επιχειρήσεις με υψηλές αχρησιμοποίητες δυνατότητες δανεισμού και
μεγαλύτερη

οικονομική

ευελιξία

πραγματοποιούν

υψηλότερες

μελλοντικές

επενδύσεις από ότι οι επιχειρήσεις με λιγότερη οικονομική ευελιξία.
Επιπλέον, οι ευέλικτες επιχειρήσεις είναι σε θέση να περιορίσουν τις
στρεβλώσεις των επενδύσεών τους επειδή έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές
χρέους κατά την διάρκεια δύσκολων περιόδων. Οι De Jong, Verbeek και
Verwijmeren

(2012)

καταλήγουν

στο

συμπέρασμα

ότι

οι

επιχειρήσεις

«αποταμιεύουν» την ικανότητα δανεισμού για να αντιμετωπίσουν περιόδους
οικονομικής στενότητας στο μέλλον. Ενώ πολλές από τις σχετικές μελέτες
επικεντρώνονται στον συντηρητισμό του χρέους εν γένει, εδώ αναλύεται ρητά ο πιο
ακραίος τύπος και παρέχονται αρκετές εξηγήσεις για την αυξανόμενη συχνότητα
χρήσης της μηδενικής μόχλευσης, όπως η αρχική δημόσια προσφορά και οι
επιδράσεις του κλάδου, ο αυξανόμενος κίνδυνος των περιουσιακών στοιχείων και η
μείωση των συντελεστών φορολογίας των εταιρειών.
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Κεφάλαιο 3ο Μεθοδολογία
3.1 Σκοπός Έρευνας
H παρούσα έρευνα στοχεύει στο να διερευνήσει τους προσδιοριστικούς
παράγοντες και τα χαρακτηριστικά των εταιρειών που έχουν πολύ χαμηλή λογιστική
μόχλευση (book leverage). Επιπλέον μελετάει κάποιους από τους παράγοντες που
οδηγούν τις ευρωπαϊκές εταιρείες στο να ακολουθούν πολιτικές μηδενικής μόχλευσης
(zero leverage) καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Τα χαρακτηριστικά των
Ευρωπαϊκών εταιρειών μελετώνται

ως προς τους παράγοντες του μεγέθους των

εταιρειών, του δείκτη αγοραίας προς λογιστικής αξίας (Market to book), της
κερδοφορίας (profitability), του δείκτη παγίων προς συνολικό ενεργητικό
(tangibility), των μερισμάτων ( Dividend), των κεφαλαιουχικών δαπανών (Capital
Expenditures),των μετρητών (Cash), των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης (R&D ) και
των φόρων (Taxes). Πιο συγκεκριμένα μελετάμε ποιοι από τους προαναφερθέντες
παράγοντες επιδρούν θετικά ή αρνητικά έτσι ώστε οι εταιρείες να έχουν χαμηλή
λογιστική μόχλευση ή μηδενική μόχλευση. Το χρονικό διάστημα μελέτης όπως θα
δούμε και αναλυτικά παρακάτω είναι η περίοδος 2000-2017.
Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο για να
διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών εταιρειών με χαμηλό και μηδενικό
χρέος. Στις επόμενες δύο υποενότητες παρουσιάζεται το δείγμα που συλλέχθηκε και
περιγράφονται τα υποδείγματα που εκτιμήθηκαν.

3.2 Δείγμα και Μεταβλητές
Συλλέχθηκαν δευτερογενή δεδομένα για τον δείκτη STOXX Europe 600
(https://www.stoxx.com/index-details?symbol=SXXP) ο οποίος περιλαμβάνει 600
εταιρείες μικρής, μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης που εδρεύουν στην
Ευρώπη. Η επιλογή του συγκεκριμένου δείκτη οφείλεται στο ότι περιλαμβάνει
εταιρείες από 17 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και επομένως θεωρήθηκε πιο
αντιπροσωπευτικός σε σύγκριση με την επιλογή μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών.
Οι χώρες που αφορά ο δείκτης είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχία, η Δανία,
η Φιλανδία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η
Νορβηγία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Αγγλία. Επιπλέον
33

πρέπει

να

τονιστεί

ότι

έχουν

αφαιρεθεί

από

το

δείγμα

εταιρείες

που

δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό και στον ασφαλιστικό τομέα καθώς και
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ο κύριος λόγος που οδήγησε στην απόφαση να
εξαιρέσουμε από την μελέτη μας τους παραπάνω τύπους επιχειρήσεων είναι το
γεγονός ότι έχουν διαφορετικές και πολυπλοκότερες δομές κεφαλαιακής διάρθρωσης
και επίσης υπόκεινται σε διαφορετικούς ρυθμιστικούς κανόνες όσον αφορά την
λειτουργία τους.
Πιο συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν δεδομένα για 504 επιχειρήσεις από το
1999-2017 (ο λόγος επιλογής του έτους 1999 οφειλόταν στο γεγονός ότι το μοντέλο
που περιγράφεται παρακάτω απαιτεί την χρήση μια χρονικής περιόδου πριν από την
χρονική περίοδο της εξαρτημένης μεταβλητής). Οι μεταβλητές που συλλέχθηκαν
ήταν οι εξής: common shareholders' equity, common shares outstanding, long term
debt, short term debt & current port, total assets, capital expenditures, income taxes,
fixed assets % common equity, research & development, div.per shr, cash, ebit &
depreciation, earnings per shr, total debt.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την βάση δεδομένων Datastream. Αρχικά
κατεβάσαμε τα δεδομένα σε μορφή excel, για κάθε εταιρεία είχαμε σε στήλες τις
παραπάνω μεταβλητές ενώ στις γραμμές παρατίθενται τα δεδομένα ανά έτος. Στην
συνέχεια έγιναν κατάλληλοι μετασχηματισμοί στο excel έτσι ώστε τα δεδομένα να
έρθουν στην κατάλληλη μορφή για να εισαχθούν στο οικονομετρικό πρόγραμμα
EViews.10 με το οποίο πραγματοποιήθηκε η οικονομετρική ανάλυση. Στον πίνακα 1
που ακολουθεί, φαίνεται ο αριθμός των παρατηρήσεων ανά έτος.
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Πίνακας 1 -Κατανομή παρατηρήσεων ανά έτος

Cumulative

Cumulative

Έτος

Count

Percent

Count

Percent

1999

389

4.41

389

4.41

2000

403

4.57

792

8.99

2001

413

4.69

1205

13.68

2002

429

4.87

1634

18.55

2003

435

4.94

2069

23.48

2004

443

5.03

2512

28.51

2005

449

5.10

2961

33.61

2006

453

5.14

3414

38.75

2007

457

5.19

3871

43.93

2008

460

5.22

4331

49.15

2009

470

5.33

4801

54.49

2010

480

5.45

5281

59.94

2011

489

5.55

5770

65.49

2012

496

5.63

6266

71.12

2013

503

5.71

6769

76.82

2014

507

5.75

7276

82.58

2015

511

5.80

7787

88.38

2016

512

5.81

8299

94.19

2017

512

5.81

8811

100.00

Total

8811

100.00

8811

100.00

Παρατηρούμε στον πίνακα 1 ότι οι διαθέσιμες παρατηρήσεις είναι 8811. Η
κατανομή τους στα διάφορα έτη είναι σχετικά ισοπληθής καθώς το χαμηλότερο
ποσοστό είναι 4,41% και το μεγαλύτερο είναι 5,81%.
Η λογιστική μόχλευση των εταιρειών στην παρούσα εργασία ορίζεται ως :
BL= (Long term debt + Current liabilities) / total assets (είναι ο λόγος του
αθροίσματος του μακροχρόνιου χρέους με τις τρέχουσες υποχρεώσεις προς το σύνολο
του ενεργητικού) και μελετάται ως προς τους ακολούθους παράγοντες:
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•

Profitability = EBIT & depreciation/ total assets (ορίζεται ως λόγος των
καθαρών κερδών προς το σύνολο του ενεργητικού)

•

Tangibility = fixed assets /total assets (πρόκειται για τον λόγο του σταθερού
ενεργητικού προς το σύνολο του ενεργητικού)

•

Dividend = common dividends / total assets (είναι ο λόγος των κοινών
μερισμάτων προς το σύνολο του ενεργητικού)

•

R_D = Research & development /sales (είναι ο λόγος των εξόδων για έρευνα
και ανάπτυξη προς τις πωλήσεις)

•

Cash = cash /total assets (είναι ο λόγος των μετρητών διαθεσίμων προς το
σύνολο του ενεργητικού)

•

Tax= taxes / total assets (είναι ο λόγος των φόρων προς το σύνολο του
ενεργητικού)

•

LogSize = Log (Total assets *CPI2000/CPIt) (το μέγεθος των εταιρειών σε
σχέση με το σύνολο του ενεργητικού και τον δείκτη καταναλωτή) (o δείκτης
CPI έχει ανακτηθεί από την ιστοσελίδα https://data.oecd.org/price/inflationcpi.htm)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3

3,5

3,2

2,5

2,1

2,3

2,3

2,3

2,4

3,7

1

2,1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3,1

2,6

1,5

0,5

0,1

0,3

1,7

Για το έτος 2015 η πραγματική τιμή του δείκτη ήταν 0, για να υλοποιηθεί
όμως ο υπολογισμός ορίστηκε η τιμή στο 0,1.
Επιπλέον για τον υπολογισμό των fixed assets, επειδή η βάση δεδομένων
Datastream τα εμφάνιζε ως κλάσμα του common equity, διενεργήθηκε στο excel ο
κατάλληλος πολλαπλασιασμός ώστε να έρθουν στην επιθυμητή μορφή.

3.3 Υπόδειγματα Εκτίμησης
Τα εκτιμώμενα υποδείγματα της παρούσας έρευνας, η οποία βασίστηκε στην
μελέτη των Strebulaev και Yang (2013) είναι τα ακόλουθα:
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BLt = bo + b1 log Sizet −1 + b2 Markbookt −1 + b3 Pr oft −1 + b4T an t −1 +
+b5 Divt −1 + b6 R & Dt −1 + b7CapExpt −1 + b8Casht −1 + b9Taxt −1 + 

(1)

(2)

(3)

Όπου BL: book leverage, BLdummy η ψευδομεταβλητή (1 αν Bl<5% και 0
διαφορετικά), ZL: (1 αν total debt =0 και 0 διαφορετικά), logSize: το μέγεθος των
εταιρειών με βάση το συνολικό ενεργητικό και τον δείκτη τιμών καταναλωτή όπως
ορίζεται παραπάνω, Mark book: Market to book value , Prof: profitability, Tan:
tangibility, Div: Dividend, CapExp: Capital Expenditure/total assets, Cash: cash /total
assets και Tax: taxes / total assets , ε: το σφάλμα της παλινδρόμησης. Το μοντέλο
(1) είναι το γραμμικό μοντέλο το όποιο έχει εκτιμηθεί με OLS & GLS ενώ τα
μοντέλα (2) και (3) είναι τα μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης στα οποία το X
συμβολίζει ένα διάνυσμα των εξαρτημένων μεταβλητών, το β είναι ένα διάνυσμα των
συντελεστών και το α μια σταθερά .
Η χρήση της μιας περιόδου χρονικής υστέρησης ( lagged value) η οποία
χρησιμοποιείται κατά κόρον στην σχετική βιβλιογραφία, έχει υιοθετηθεί για να
αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της ενδογένειας. Τα αποτελέσματα είναι ποιοτικώς όμοια
και είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν οδηγούνται από τυχόν σφάλματα εξειδίκευσης ή
ιδιαιτερότητες στα δεδομένα.
Το παραπάνω μοντέλο έχει εκτιμηθεί αρχικά μέσω OLS, κατόπιν η μεταβλητή
BL έγινε ψευδομεταβλητή (1 αν ΒL<5%, 0 αν BL>=5%) και υλοποιήθηκε ένα
μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης ( logit model). Επιπλέον υλοποιήθηκε ένα ακόμη
μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για τις επιχειρήσεις που είχαν μηδενική
μόχλευση, ZL (1 αν total debt = 0, 0 αν total debt >0). Τα παραπάνω μοντέλα
εκτιμήθηκαν αρχικά με πέντε και στην συνέχεια με εννέα ερμηνευτικές μεταβλητές.
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Κεφάλαιο 4ο Αποτελέσματα
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αρχικά τα περιγραφικά στατιστικά
στοιχεία των μεταβλητών και στην συνέχεια οι γραμμικές παλινδρομήσεις.
Πίνακας 2 -Βook leverage (dummy), Zero Leverage

BL
0.107
0.000
1.000
0.000
0.309
2.538
7.441

ZL
0.034
0.000
1.000
0.000
0.183
5.079
26.800

Jarque-Bera
Probability

15268.51
0.000

224725.3
0.000

Sum
Sum Sq.
Dev.
Observations

864.000
771.313

280.000
270.265

8054

8054

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 το 10,72% των παρατηρήσεων των εταιρειών έχει
λογιστική μόχλευση μικρότερη του 5%. Ακόμη παρατηρούμε ότι το 3.4% των
εταιρειών του δείγματος έχει μηδενική μόχλευση.
Στο γράφημα 1 φαίνεται η εξέλιξη της λογιστικής μόχλευσης από το 19992017. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν δύο κορυφώσεις το 2001 και το 2008 με την
έναρξη της οικονομικής κρίσης.

Γράφημα 1. Εξέλιξη της λογιστικής μόχλευσης
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Στο γράφημα 2 παρατηρούμε την εξέλιξη της μηδενικής μόχλευσης από το 1999 έως
το 2017. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τάση στην εξέλιξη του
δείκτη κατά την περίοδο 1999 – 2017.

Γράφημα 2. Εξέλιξη της μηδενικής μόχλευσης

BL

ML

CASH

RD

CEXP

MRKT_VAL
UE_TO_BO
OK

TANGIBILIT
Y

PROFITABI
LITY

LOGSIZE

Πίνακας 3 -Περιγραφικά στατιστικά

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

7.263
7.248
10.170
3.266
0.859
0.048
3.042

0.138
0.127
2.753
-2.189
0.106
1.633
138.353

26.923
22.918
94.693
0.000
19.601
0.865
3.211

2.754
2.290
195.550
-1127.880
21.755
-33.884
1650.510

0.048
0.039
0.535
0.000
0.038
2.993
23.448

0.055
0.011
79.329
0.000
1.139
68.444
4761.346

0.079
0.053
0.857
0.000
0.083
2.895
16.361

0.208
0.159
1.000
0.000
0.223
1.296
4.582

0.249
0.241
1.438
0.000
0.147
0.549
4.231

Jarque-Bera
Probability

2.295
0.317

3764763.
0.000

624.263
0.000

5.58E+08
0.000

93239.84
0.000

4.65E+09
0.000

43553.11
0.000

1894.329
0.000

558.785
0.000

Sum
Sum Sq.
Dev.
Observations

35802.08
3639.556

681.451
55.442

132705.1
1893348.

13573.71
2332327.

235.976
7.060

274.415
6394.127

390.614
34.218

1029.885
244.986

1230.979
107.219

4929

4929

4929

4929

4929

4929

4929

4929

4929

Στον πίνακα 3 απεικονίζονται τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των
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μεταβλητών

της

παρούσας

έρευνας

(να

τονίσουμε

ότι

εμφανίζουμε

τα

χαρακτηριστικά των μεταβλητών στο κοινό δείγμα παρατηρήσεων).
Παρατηρούμε την μέση τιμή (mean) η οποία υπολογίζεται ως το πηλίκο του
αθροίσματος των τιμών προς το πλήθος τους, την τυπική απόκλιση (Std. Dev) που
υπολογίζει την μεταβλητότητα ή διασπορά ενός συνόλου τιμών, την μέγιστη
(Maximum) και ελάχιστη (Minimum) τιμή που προσδιορίζουν την υψηλότερη και την
χαμηλότερη τιμή του εξεταζόμενου δείγματος αντίστοιχα, την ασσυμετρία ή
λοξότητα (skewness) που περιγράφει πως κατανέμονται οι πιθανότητες των
πραγματικών τιμών μιας μεταβλητής ως προς την μέση τιμή της, την κύρτωση
(kurtosis) η οποία αποτελεί μέτρο του βαθμού συγκέντρωσης των τιμών στην περιοχή
του μέσου, το άθροισμα (sum) που αποτελεί το άθροισμα του συνόλου των
παρατηρήσεων του υπο εξέταση δείγματος, το άθροισμα της τετραγωνικής απόκλισης
(Sum Sq. Dev.) και τέλος τον αριθμού των παρατηρήσεων (Observations). Ακόμα
από τον έλεγχο Jarque Bera για κάθε μεταβλητή παρατηρούμε ότι απορρίπτεται η
μηδενική υπόθεση ότι η λοξότητα και η κύρτωση προσεγγίζουν την λοξότητα και την
κύρτωση της κανονικής κατανομής. Μοναδική εξαίρεση απότελεί η μεταβλητή
logsize.
Πίνακας 4 -Γραμμικό μοντέλο (OLS) πρόβλεψης του Book leverage με πέντε
προβλεπτικές μεταβλητές

Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Στον

πίνακα

4

Coefficient
0.019
3.15E-05
-0.169
0.002
0.004
0.082
0.118
0.117
0.153
159.855
3098.782
181.739
0.000

παρουσιάζονται

Std. Error
t-Statistic
0.002
8.461
8.11E-05
0.388
0.018
-9.286
7.71E-05
25.897
0.001
4.633
0.016
5.009
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

τα

αποτελέσματα

της

Prob.
0.000
0.698
0.000
0.000
0.000
0.000
0.261
0.163
-0.910
-0.904
-0.908
0.376

γραμμικής

παλινδρόμησης με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS) με εξαρτημένη
μεταβλητή το book leverage και ανεξάρτητες μεταβλητές τις: logsize, market value to
book, profitability, tangibility και dividend. Η γραμμική παλινδρόμηση ήταν
στατιστικά σημαντική F = 181.7, p<0.001 και ο συντελεστής προσδιορισμού (R2) που
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δείχνει το ποσοστό της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής που
ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές ανέρχεται σε 11,8%. Παρατηρούμε ότι
το logsize (b = 0.019, p < 0.01), το profitability (b = -0.169, p < 0.01), το tangibility
(b = 0,002, p < 0.01) και το dividend (b = 0,0044, p < 0.01)

είναι στατιστικά

σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές. Η ερμηνεία των μεταβλητών αυτών είναι ότι
όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών τότε αυξάνεται και επίπεδο της λογιστικής
μόχλευσης . To ίδιο ισχύει και για το tangibility, δηλαδή όταν αυξάνεται ο δείκτης
ενσώματων παγίων των εταιρειών τότε αυξάνεται η λογιστική τους μόχλευση.
Παρόμοια ερμηνεία έχουμε και για τα μερίσματα, δηλαδή όταν αυξάνονται τα
μερίσματα των εταιρειών τότε αυξάνεται η λογιστική τους μόχλευση. Όμως όταν
αυξάνεται η κερδοφορία (profitability) των εταιρειών τότε μειώνεται η λογιστική
τους μόχλευση.
Επίσης παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ότι η τιμή του Durbin Watson
είναι ίση με 0,37 που σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης καθώς οι
αποδεκτές τιμές είναι από 1 έως 3. Στους επόμενους δύο πίνακες παραθέτουμε τους
ελέγχους

White

&

VIF

για

τον

έλεγχο

ετεροσκεδαστικότητας

και

πολυσυγραμμικότητας για το παραπάνω γραμμικό μοντέλο.
Πίνακας 5-Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας (White)
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

3.525
69.997
403.183

Prob. F(20,6775)
Prob. Chi-Square(20)
Prob. Chi-Square(20)

0.000
0.000
0.000

Στον πίνακα 5 απεικονίζεται ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White για
το γραμμικό μοντέλο που παρουσιάστηκε στον πίνακα 3. Από τον παραπάνω πίνακα
δεν προκύπτει ότι μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση που υποστηρίζει
την ύπαρξη ομοδοσκεδαστικότητας.
Πίνακας 6-Έλεγχος πολυσυγραμμικότητας
Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
C

Coefficient
Variance
5.12E-06
6.57E-09
0.000331
5.95E-09
8.93E-07
0.000273

Uncentered
VIF
76.834
1.129
3.149
2.593
1.600
78.829

Centered
VIF
1.058
1.115
1.416
1.017
1.428
NA

Στον πίνακα 6 παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές για τον δείκτη VIF είναι κοντά
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στην μονάδα, πολύ κάτω από την τιμή 10 που είναι και το όριο για την μη ύπαρξη
πολυσυγραμμικότητας.
Πίνακας 7-Γραμμικό μοντέλο (GLS) πρόβλεψης του Book leverage με πέντε
προβλεπτικές μεταβλητές

Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
C
Mean dependent var
Sum squared resid
Akaike info criterion
Hannan-Quinn criter.
Deviance statistic
LR statistic
Pearson SSR
Dispersion

Coefficient
0.063
-4.03E-05
-0.504
0.007
0.007
-1.965
0.261
160.074
-0.908
-0.906
0.023
898.198
160.074
0.024

Std. Error
z-Statistic
0.008
7.704
0.001
-0.077
0.051
-9.877
0.00025
28.085
0.004
1.725
0.059
-32.897
S.D. dependent var
Log likelihood
Schwarz criterion
Deviance
Restr. deviance
Prob(LR statistic)
Pearson statistic

Prob.
0.000
0.938
0.000
0.000
0.084
0.000
0.163
3094.144
-0.903
160.073
181.248
0.000
0.024

Στον πίνακα 7 παρατηρείται η παλινδρόμηση μεθόδου GLS με εξαρτημένη
μεταβλητή τη λογιστική μόχλευση και ανεξάρτητες μεταβλητές τις μεταβλητές:
logsize, market value to book, profitability, tangibility & dividend. O λόγος επιλογής
της γενικευμένης μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων (GLS) ήταν η ύπαρξη αυτόσυσχέτισης στην γραμμική παλινδρόμηση OLS. Παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα
μεταξύ των δύο παλινδρομήσεων είναι παρόμοια με εξαίρεση την μεταβλητή
dividend που είναι οριακά μη στατιστικά σημαντική.
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Πίνακας 8-Γραμμικό μοντέλο πρόβλεψης (OLS) του Book leverage με εννέα
προβλεπτικές μεταβλητές

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LOGSIZE(-1)

0.016

0.002

6.429

0.000

MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)

-4.58E-05

9.39E-05

-0.488

0.626

PROFITABILITY(-1)

0.137

0.029

4.646

0.000

TANGIBILITY(-1)

0.001

0.00013

9.920

0.000

DIVIDEND(-1)

0.009

0.001

8.078

0.000

RD(-1)

-0.002

0.002

-1.103

0.269

CEXP(-1)

0.112

0.066

1.714

0.086

CASH(-1)

-0.338

0.027

-12.635

0.000

TAX(-1)

-1.404

0.111

-12.680

0.000

C

0.126

0.019

6.457

0.000

R-squared

0.147

Mean dependent var

0.251

Adjusted R-squared

0.146

S.D. dependent var

0.154

S.E. of regression

0.142

Akaike info criterion

-1.058

Sum squared resid

99.158

Schwarz criterion

-1.044

Log likelihood

2600.803

Hannan-Quinn criter.

-1.053

F-statistic

94.042

Durbin-Watson stat

0.436

Prob(F-statistic)

0.000

Στον πίνακα 8 παρατηρείται η γραμμική παλινδρόμηση με εξαρτημένη
μεταβλητή τη λογιστική μόχλευση και ανεξάρτητες μεταβλητές τις: logsize, market
value to book, profitability, tangibility, dividend, research & development, capital
expenditure, cash και tax. Η γραμμική παλινδρόμηση ήταν στατιστικά σημαντική F =
94.04, p < 0.001, R2 = 14.7%. Παρατηρούμε ότι το logsize (b = 0.016, p < 0.01), το
profitability (b=0.137, p < 0.01) το tangibility (b= 0,0012, p < 0.01), το dividend (b
= 0.009, p < 0.01), το cash (b = - 0.338, p < 0.01) και το tax (b = - 1.404, p < 0.01)
είναι στατιστικά σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές. Η ερμηνεία των μεταβλητών
αυτών είναι ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών τότε αυξάνεται και το
επίπεδο της λογιστικής μόχλευσης. To ίδιο ισχύει για το tangibility και το dividend,
δηλαδή όταν αυξάνεται ο δείκτης απτότητας, η κερδοφορία ή τα μερίσματα των
εταιρειών τότε αυξάνεται η λογιστική τους μόχλευση. Όμως όταν αυξάνονται τα
διαθέσιμα μετρητά των εταιρειών τότε μειώνεται το επίπεδο λογιστικής τους
μόχλευσης.
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Πίνακας 9 -Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.812
96.990
909.398

Prob. F(54,4843)
Prob. Chi-Square(54)
Prob. Chi-Square(54)

0.0003
0.0003
0.0000

Στον πίνακα 9 παρατηρείται ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας του White για
το γραμμικό μοντέλο που παρουσιάστηκε στον πίνακα 7. Από τον παραπάνω πίνακα
δεν προκύπτει ότι μπορούμε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση που υποστηρίζει
την ύπαρξη ομοδοσκεδαστικότητας.
Πίνακας 10-Έλεγχος πολυσυγραμμικότητας

Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
RD(-1)
CEXP(-1)
CASH(-1)
TAX(-1)
C

Coefficient
Variance
6.43E-06
8.81E-09
0.001
1.71E-08
1.29E-06
3.23E-06
0.004
0.001
0.012
0.0003

Uncentered
VIF
83.034
1.028
6.425
4.576
1.460
1.019
3.899
2.275
3.876
92.216

Centered
VIF
1.145
1.013
2.377
1.583
1.276
1.017
1.499
1.191
2.252
NA

Στον πίνακα 10 παρατηρoύμε ότι όλες οι τιμές για τον δείκτη VIF είναι κοντά
στην μονάδα, πολύ κάτω από την τιμή 10 που είναι και το όριο για την μη ύπαρξη
πολυσυγραμμικότητας.
Πίνακας 11-Γραμμικό μοντέλο (GLS) πρόβλεψης του Book leverage με εννέα
προβλεπτικές μεταβλητές
Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
RD(-1)
CEXP(-1)
CASH(-1)
TAX(-1)
C
Mean dependent var
Sum squared resid
Akaike info criterion
Hannan-Quinn criter.
Deviance statistic
LR statistic
Pearson SSR
Dispersion

Coefficient
0.046
-0.0003
0.519
0.003
0.025
-2.318
0.267
-1.841
-4.893
-1.611
0.251
96.305
-1.087
-1.082
0.019
1016.243
96.306
0.019

Std. Error
z-Statistic
0.009
4.830
0.0003
-1.219
0.138
3.765
0.0005
7.487
0.004
5.829
0.234
-9.909
0.218
1.224
0.1605
-11.478
0.370
-13.196
0.076
-21.188
S.D. dependent var
Log likelihood
Schwarz criterion
Deviance
Restr. deviance
Prob(LR statistic)
Pearson statistic

Prob.
0.000
0.223
0.000
0.000
0.000
0.000
0.220
0.000
0.000
0.000
0.154
2672.289
-1.074
96.305
116.328
0.000
0.019

Στον πίνακα 11 παρατηρείται η παλινδρόμηση μεθόδου (GLS) με εξαρτημένη
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μεταβλητή τη λογιστική μόχλευση και ανεξάρτητες μεταβλητές τις: logsize, market
value to book, profitability, tangibility, dividend, Research & development, capital
expenditure, cash και tax. . O λόγος επιλογης της GLS ήταν η ύπαρξη
αυτοσυσχέτισης στην γραμμική παλινδρόμηση OLS. Παρατηρούμε ότι τα
αποτελέσματα μεταξύ των δύο παλινδρομήσεων είναι παρόμοια με εξαίρεση την
μεταβλητή research & development που είναι στατιστικά σημαντική.
Πίνακας 12-Logit model με εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδό-μεταβλητή BL και
πέντε προβλεπτικές μεταβλητές
Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

LOGSIZE(-1)

-0.879

0.058

-15.025

0.000

MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)

-0.001

0.002

-0.376

0.706

PROFITABILITY(-1)

4.378

0.448

9.759

0.000

TANGIBILITY(-1)

-0.029

0.003

-11.498

0.000

DIVIDEND(-1)

-0.035

0.019

-1.778

0.075

C

3.973

0.407

9.759

0.000

McFadden R-squared

0.151

Mean dependent var

0.102

S.D. dependent var

0.302

S.E. of regression

0.283

Akaike info criterion

0.561

Sum squared resid

543.979

Schwarz criterion

0.567

Log likelihood

-1900.290

Hannan-Quinn criter.

0.563

Deviance

3800.580

Restr. deviance

4477.122

Restr. log likelihood

-2238.561

Avg. log likelihood

-0.279

Total obs

6796

LR statistic

676.542

Prob(LR statistic)

0.000

Obs with Dep=0

6103

Obs with Dep=1

693

Στον πίνακα 12 παρατηρούμε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης με
εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδό-μεταβλητή λογιστικής μόχλευσης BL και
ανεξάρτητες μεταβλητές τις: logsize, market value to book, profitability, tangibility &
dividend. Το μοντέλο ήταν στατιστικά σημαντικό LR = 676,54, p < 0.01 και
McFadden R2 = 15,11%. Παρατηρούμε ότι το logsize (b= -0.879, p < 0.01), το
tangibility (b= -0,029, p < 0.01) και το profitability (b= 4,37, p < 0.01) είναι
στατιστικά σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές. Η ερμηνεία των μεταβλητών αυτών
είναι ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών ή ο δείκτης απτότητας τότε είναι
λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες λογιστική μόχλευση μικρότερη του 5%.
Όμως όταν αυξάνεται η κερδοφορία τότε είναι πιθανότερο να έχουν αυτές οι
εταιρείες λογιστική μόχλευση χαμηλότερη του 5%. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι
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υποθέσεις της λογιστικής παλινδρόμησης πληρούνται (1. Το μοντέλο έχει οριστεί
σωστά, δηλαδή καμία σημαντική μεταβλητή δεν έχει εξαιρεθεί, καμία εξωτερική
μεταβλητή (extraneous variable), οι ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν μετρηθεί χωρίς
σφάλμα, 2. Οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες, 3. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές δεν
είναι γραμμικοί συνδυασμοί η μια της άλλης. )
Πίνακας 13-Logit model με εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδό-μεταβλητή BL και
εννέα προβλεπτικές μεταβλητές
Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
RD(-1)
CEXP(-1)
CASH(-1)
TAX(-1)
C
McFadden R-squared
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Restr. deviance
LR statistic
Prob(LR statistic)
Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

Coefficient
-0.722
0.003
0.777
-0.025
-0.032
3.942
0.174
4.989
23.164
1.906
0.251
0.298
0.486
0.499
0.490
3154.525
792.991
0.000
4415
483

Std. Error
z-Statistic
0.074
-9.749
0.003
0.905
0.726
1.070
0.005
-5.118
0.026
-1.228
0.610
6.457
1.952
0.089
0.572
8.722
2.675
8.656
0.537
3.544
Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Deviance
Restr. log likelihood
Avg. log likelihood

Prob.
0.000
0.365
0.284
0.000
0.219
0.000
0.929
0.000
0.000
0.0004
0.098
0.262
335.304
-1180.767
2361.534
-1577.263
-0.241

Total obs

4898

Στον πίνακα 13 παρατηρούμε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης με
εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδό-μεταβλητή BL και ανεξάρτητες μεταβλητές τις:
logsize, market value to book, profitability, tangibility,

dividend, research &

development, capital expenditure, cash και tax. Το μοντέλο ήταν στατιστικά
σημαντικό LR = 792.99, p<0.01 και McFadden R2 = 25.13%. Παρατηρούμε ότι οι
μεταβλητές logsize (b = -0.722, p < 0.01), tangibility (b = -0.025, p < 0.01), research
& development (b = 3.94, p<0.05), cash (b = 4.98, p<0.05) και tax (b = 23,16,
p<0.05) είναι στατιστικά σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές. Η ερμηνεία των
μεταβλητών αυτών είναι ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών ή ο δείκτης
απτότητας τότε είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες λογιστική
μόχλευση μικρότερη του 5%. Ακόμη όταν αυξάνονται είτε τα διαθέσιμα μετρητά είτε
τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης είτε οι φόροι, τότε είναι πιθανότερο να έχουν αυτές
οι εταιρείες λογιστική μόχλευση μικρότερη του 5%.
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Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι υποθέσεις της λογιστικής παλινδρόμησης
πληρούνται (1. Το μοντέλο έχει οριστεί σωστά, δηλαδή καμία σημαντική μεταβλητή
δεν έχει εξαιρεθεί, καμία εξωτερική μεταβλητή, οι ανεξάρτητες μεταβλητές έχουν
μετρηθεί χωρίς σφάλμα, 2. Οι παρατηρήσεις είναι ανεξάρτητες, 3. Οι ανεξάρτητες
μεταβλητές δεν είναι γραμμικοί συνδυασμοί η μια της άλλης)
Πίνακας 14-Logit model με εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδομεταβλητή ΖL και
πέντε προβλεπτικές μεταβλητές

Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
C
McFadden R-squared
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Restr. deviance
LR statistic
Prob(LR statistic)
Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

Coefficient
-0.913
-0.001
5.294
-0.023
-0.007
2.148
0.173
0.152
0.187
0.194
0.189
1540.954
266.194
0.000
6691
163

Std. Error
z-Statistic
0.114
-7.978
0.003
-0.236
0.738
7.174
0.005
-4.665
0.031
-0.247
0.783
2.741
Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Deviance
Restr. log likelihood
Avg. log likelihood

Prob.
0.000
0.813
0.000
0.000
0.804
0.006
0.024
0.145
144.900
-637.380
1274.760
-770.477
-0.093

Total obs

6854

Στον πίνακα 14 απεικονίζεται ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης με
εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδό-μεταβλητή μηδενικής μόχλευσης ZL και
ανεξάρτητες μεταβλητές τις: logsize, market value to book, profitability, tangibility
και dividend. Το μοντέλο ήταν στατιστικά σημαντικό LR = 266,19, p<0.01,και
McFadden-R2= 17.3%. Παρατηρούμε ότι το logsize (b= -0.913, p<0.01),
tangibility (b= -0.023, p<0.01) και το profitability (b= 5.294, p<0.01)

το
είναι

στατιστικά σημαντικές προβλεπτικές μεταβλητές. Η ερμηνεία των μεταβλητών αυτών
είναι ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών ή ο δείκτης απτότητας τότε είναι
λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες μηδενική μόχλευση.

Όμως όταν

αυξάνεται η κερδοφορία τότε είναι πιθανότερο να ακολουθούν αυτές η εταιρείες
πολιτική μηδενικής μόχλευσης.
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Πίνακας 15-Logit model με εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδομεταβλητή ΖL και
εννέα προβλεπτικές μεταβλητές

Variable
LOGSIZE(-1)
MRKT_VALUE_TO_BOOK(-1)
PROFITABILITY(-1)
TANGIBILITY(-1)
DIVIDEND(-1)
RD(-1)
CEXP(-1)
CASH(-1)
TAX(-1)
C
McFadden R-squared
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Restr. deviance
LR statistic
Prob(LR statistic)
Obs with Dep=0
Obs with Dep=1

Coefficient
-0.728
0.002
5.024
-0.015
0.063
0.011
0.656
5.379
-1.717
0.048
0.225
0.153
0.179
0.192
0.183
1114.002
250.672
0.000
4812
118

Std. Error
z-Statistic
0.139
-5.206
0.005
0.446
1.175
4.275
0.009
-1.713
0.035
1.774
0.068
0.166
3.385
0.194
0.736
7.313
4.498
-0.382
0.998
0.048
Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Deviance
Restr. log likelihood
Avg. log likelihood

Prob.
0.000
0.655
0.000
0.087
0.076
0.868
0.846
0.000
0.703
0.961
0.024
0.144
102.334
-431.665
863.329
-557.001
-0.087

Total obs

4930

Στον πίνακα 15 παρατηρούμε ένα μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης με
εξαρτημένη μεταβλητή την ψευδό-μεταβλητή μηδενικής μόχλευσης ZL και
ανεξάρτητες μεταβλητές τις: logsize, market value to book, profitability, tangibility,
dividend, research & development, capital expenditure, cash και tax. Το μοντέλο ήταν
στατιστικά σημαντικό LR = 250.67, p < 0.01, με McFadden R2= 22.50%. Ο
συντελεστής προσδιορισμού McFadden στο μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης
παίζει τον ρόλο του συντελεστή προσδιορισμού του μοντέλου ελαχίστων
τετραγώνων. Συνεπώς εδώ η ερμηνεία είναι ότι το ποσοστό της μεταβλητότητας της
εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από τις ανεξάρτητες ανέρχεται σε 22,5%.
Παρατηρούμε ακόμα ότι το logsize (b = -0.728, p < 0.01), το profitability (b= 5.024,
p <0.01) και το cash (b= 5.37, p <0.01) είναι στατιστικά σημαντικές προβλεπτικές
μεταβλητές. Η ερμηνεία των μεταβλητών αυτών είναι ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος
των εταιρειών τότε είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες μηδενική
μόχλευση. Όμως όταν αυξάνεται η κερδοφορία τους ή τα διαθέσιμα μετρητά τότε
είναι πιθανότερο να έχουν αυτές οι εταιρείες μηδενική μόχλευση.
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Κεφάλαιο 5ο Συμπεράσματα, Κριτικός σχολιασμός και ερμηνεία των
ευρημάτων
Στην παρούσα εργασία, εξετάστηκε τόσο το φαινόμενο της μηδενικής
μόχλευσης σύμφωνα με το οποίο ορισμένες επιχειρήσεις δεν έχουν παρουσία χρέους
στις κεφαλαιακές τους δομές, που είναι γνωστό ως «ο γρίφος της μηδενικής
μόχλευσης» όσο και το στενά συνδεδεμένο φαινόμενο της χαμηλής μόχλευσης για
την Ευρώπη. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι βασικότεροι
παράγοντες που οδηγούν τις ευρωπαϊκές εταιρείες στο να ακολουθούν συντηρητικές
οικονομικές πολιτικές αλλά και να τονιστούν τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους. Το
φαινόμενο της μηδενικής μόχλευσης όπως διαπιστώνεται από το θεωρητικό μέρος της
μελέτης διαφοροποιείται σε διεθνές επίπεδο καθώς παίζουν ρόλο τόσο η νομοθεσία
της εκάστοτε χώρας, όσο και οι επικρατούσες μακροοικονομικές συνθήκες.
Αντλώντας ετήσια δεδομένα από την βάση δεδομένων Datastream για τον
δείκτη STOXX Europe 600 και καταλήγωντας σε ένα δείγμα 504 επιχειρήσεων για
την περίοδο 2000-2017, διαπιστώθηκε ότι τό 10,72% των παρατηρήσεων των
εταιρειών έιχε λογιστική μόχλευση μικρότερη του 5%. Επιπλέον βρέθηκε ότι το 3.4%
των παρατηρήσεων των εταιρειών είχε μηδενική μόχλευση.
Συνδυάζοντας το θεωρητικό με το πρακτικό μέρος, διαπιστώθηκε ότι όταν
αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών τότε αυξάνεται και το επίπεδο της λογιστικής
τους μόχλευσης. To ίδιο ισχύει και για τους δείκτες απτότητας, κερδοφορίας και
πληρωμής μερισμάτων, δηλαδή όταν αυξάνονται οι παραπάνω δείκτες τότε αυξάνεται
το επίπεδο λογιστικής μόχλευσης των εταιρειών. Όταν όμως αυξάνεται το ύψος των
ταμειακών διαθεσίμων τότε μειώνεται η λογιστική μόχλευση

των παραπάνω

εταιρειών.
Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης ήταν και τα
αποτελέσματα του μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης καθώς βρέθηκε ότι όταν
αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών ή ο δείκτης απτότητας τότε είναι λιγότερο
πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες λογιστική μόχλευση μικρότερη του 5%. Ακόμα
διαπιστώθηκε ότι όταν αυξάνεται το ύψος των διαθέσιμων μετρητών, οι δαπάνες για
έρευνα και ανάπτυξη ή οι πληρωμές φόρων τότε είναι περισσότερο πιθανό να έχουν
αυτές οι εταιρείες επίπεδο λογιστικής μόχλευσης μικρότερο του 5%.
Ακόμα με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης αλλά και τις διαπιστώσεις από
τη θεωρία υπήρξε το συμπέρασμα ότι οι εταιρίες αποφεύγουν τις μη ωφέλιμες
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επενδύσεις και τα αυξημένα κόστη που μπορεί να τις αποπροσανατολίσουν, γεγονός
το οποίο βοηθά στρατηγικά στην ανάπτυξη της πολιτικής μηδενικής μόχλευσης
πράγμα που όπως αναφέρουν και οι DeAngelo, DeAngelo και Whited (2011) επιδρά
θετικά στην ανάπτυξη ασφαλών και βέλτιστων χρηματοοικονομικών πολιτικών, ενώ
δίνει στις εταιρίες προσβασιμότητα στις αγορές, καθιστώντας τις περισσότερο
ανταγωνιστικές.
Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και τις θέσεις και αντιλήψεις των
Clemente-Almendros και Sogorb-Mira (2018) αλλά και του Jensen (2017)
διαπιστώνεται ότι υπάρχει βελτιστοποίηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, ως
προς την ορθή διαχείριση και έλεγχο του χρέους, τη μείωση των εξόδων και τη
βελτίωση της χρηματοοικονομικής και χρηματιστηριακής τους θέσης σε αρκετές
περιπτώσεις που εφαρμόζονται συντηρητικές πολιτικές χρηματοδότησης. Αυτό
αποτέλεσε και ένα από τα κύρια συμπεράσματα της παρούσας μελέτης καθώς
βρέθηκε ότι οι εταιρείες στις οποίες παρατηρήθηκε αύξηση της κερδοφορίας ήταν
πιθανότερο να είναι εταιρείες μηδενικής μόχλευσης.
Επιπλέoν από την ανάλυση της λογιστικής παλινδρόμησης για τις εταιρείες
με μηδενική μόχλευση βρέθηκε ότι όταν αυξάνεται το μέγεθος των εταιρειών τότε
είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθούν αυτές οι εταιρείες πολιτικές μηδενικής
μόχλευσης. Όμως όταν αυξάνεται το ύψος της κερδοφορίας ή των ρευστών
διαθεσίμων τότε είναι περισσότερο πιθανό να έχουν αυτές οι εταιρείες μηδενική
μόχλευση. Τα παραπάνω συμφωνούν με πολλές από τις διαπιστώσεις της μελέτης των
Strebulaev και Yang (2013) η οποία βέβαια επικεντρώθηκε στον αμερικάνικο χώρο
και όχι στον ευρωπαϊκό όπως έκανε η παρούσα μελέτη.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνεται ο αρχικός σκοπός της
παρούσας μελέτης ο οποίος ήταν δείξει τη δυναμική του μηδενικού χρέους και της
χαμηλής μόχλευσης γενικότερα, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, δεδομένων των
συνθηκών που έχουν να αντιμετωπίσουν μέσα στην παρούσα οικονομική κρίση,
δεδομένων των πιέσεων που δέχονται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας
τους. Παρατηρήθηκε το γεγονός ότι τα διάφορα μεγέθη που καθορίζουν τη πορεία
μιας εταιρείας όπως η φορολογία, η διαχείριση των μετρητών, οι δαπάνες για έρευνα
και ανάπτυξη, η κερδοφορία κ.λ.π, παίζουν σημαίνοντα ρόλο στις πολιτικές
μηδενικού και χαμηλού χρέους καθώς και γενικά στη πορεία μιας εταιρίας στη
σημερινή αγορά. Η συμβολή της παρούσας εργασίας σχετίζεται κυρίως με την έρευνα
του φαινομένου της μηδενικής μόχλευσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο καθώς
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προγενέστερες μελέτες εστιάζουν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε
άλλες μεμονωμένες χώρες.
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