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Περίληψη
Η Μερισματική πολιτική αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα έρευνας στην
οικονομική βιβλιογραφία, ωστόσο ελάχιστη έρευνα έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της
Μερισματικής πολιτικής και συγκεκριμένα του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων των
ελληνικών επιχειρήσεων. Η μελέτη στηρίχθηκε στην ανάλυση δεδομένων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους εκτός των χρηματοοικονομικών και
επενδυτικών, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στον κλάδο ενέργειας,
τηλεπικοινωνιών, εμπορίας προϊόντων, αλλά και στο φαρμακευτικό, κατασκευαστικό,
βιομηχανικό κλάδο και κλάδο καπνοβιομηχανίας. Το τελικό δείγμα προς διευρεύνηση
αποτελούνταν απο 23 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις μεγάλης
Κεφαλαιοποίησης για μία συνολική περίοδο 10 ετών, από το 2009 έως το 2018.
Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήσε τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων (Dividend
payout ratio) ως εξαρτημένη μεταβλητή και μια σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών όπως
το Μέγεθος της Επιχείρησης (LTA), την Κερδοφορία (ROA, EPS), τον Δείκτη Τιμή ανά
Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE), την τρέχουσα Ρευστότητα (CR) και την
Μόχλευση (LEV) ως πιθανούς παράγοντες προσδιορισμού της Μερισματικής πολιτικής.
Οι τεχνικές ανάλυσης του δείγματος των επιχειρήσεων που υιοθετήθηκαν ήταν η
ανάλυση συσχέτισης των μεταβλητών αλλά και η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με
προοδευτική απόρριψη των λιγότερα στατιστικά σημαντικών μεταβλητών. Κύρια πηγή
για τα οικονομικά στοιχεία που λήφθηκαν αποτέλεσε η βάση δεδομένων Thomson
Reuters Datastream.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν πως ο βασικότερος προσδιοριστικός
παράγοντας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων για την
υπό εξέταση περίοδο 2009-2018 αποτελεί ο δείκτης Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά
Μετοχή (PE), με p-value = 0,00 για επίπεδο σημαντικότητας 5 %. Οι υπόλοιπες
μεταβλητές που εξετάστησαν (LTA, ROA, EPS, CR, LEV) δεν παρουσίασαν στατιστική
σημαντικότητα με το DPR. Το μοντέλο που δημιουργήθηκε μπορούσε να ερμηνεύσει το
74,55% της συνολικής μεταβλητότητας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων, ποσοστό το
οποίο προέρχεται κατά κύριο λόγο από την επίδραση του PE.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Όσο περισσότερο παρατηρούμε τα Μερίσματα, τόσο περισσότερο μοιάζουν με ένα παζλ, του
οποίου τα κομμάτια απλά δεν ταιριάζουν μαζί» (Black 1976). Η Μερισματική πολιτική
αποτελεί ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα έρευνας στην οικονομική βιβλιογραφία,
κεντρίζοντας το ενδιαφέρον αρκετών ερευνητών παγκοσμίως. Ωστόσο, ακόμη υπάρχουν
κάποια ερωτήματα που δεν έχουν λάβει ξεκάθαρη απάντηση, όπως για παράδειγμα: «Επηρεάζει
η Μερισματική πολιτική και η απόφαση διανομής Μερίσματος την αξία της επιχείρησης;»,
«ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τον προσδιορισμό της Μερισματικής
πολιτικής;» κ.ο.κ. Αρκετοί έχουν προσπαθήσει να παρουσιάσουν διάφορες αιτίες για το λόγο
που είναι σημαντική η Μερισματική πολιτική, αν και πολλές απο αυτές είναι πρακτικά αβάσιμες
και μη λογικές. Παρ’όλα αυτά, στον πραγματικό οικονομικό κόσμο, ο προσδιορισμός της πιο
κατάλληλης Μερισματικής πολιτικής θεωρείται απόφαση υψίστης σημασίας. Η απόφαση
διανομής Μερίσματος στην πραγματικότητα είναι αρκέτα δύσκολη. Τα πιο βασικά και
ουσιαστικά σημεία είναι εύκολο να προσδιοριστούν, ωστόσο αυτό που απαιτεί ιδιαίτερη
προσοχή είναι ο τρόπος και ο βαθμός αλληλεπρίδρασης μεταξύ τους.
Αρκετές είναι οι θεωρίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί γύρω από την Μερισματική πολιτική
προσπαθώντας να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις διανομής
Μερισμάτων αλλά και το εάν έχουν τελικά επίδραση στην αξία της επιχείρησης και στον τρόπο
που τα τρίτα μέρη «βλέπουν» την επιχειρήση. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχουν τρεις διαφορετικές
προσεγγίσεις. Από την μία πλευρά, υπάρχει μια συντηρητική ομάδα ατόμων που πιστεύουν πως
μία αύξηση στα Μερίσματα θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας της επιχειρήσης. Από την άλλη,
υπάρχει ένα «ριζοσπαστικό» γκρουπ, το οποίο υποστηρίζει πως ένας υψηλός Δείκτης
Καταβολής Μερισμάτων θα μειώσει την αξία της επιχείρησης. Στη μέση αυτών των δύο
προσεγγίσεων, υπάρχει και η άποψη που δημιουργήθηκε από τους Miller Modigliani (1961), η
οποία υποστηρίζει πως η Μερισματική πολιτική και γενικότερα το διανεμηθέν Μέρισμα δεν
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο. Ειδικότερα, στην έρευνα που διεξήγαν το 1961, ανέπτυξαν την
θεωρία της «Μη Σχετικότητας των Μερισμάτων» σε ένα κόσμο απαλλαγμένο από φόρους,
κόστη συναλλαγών και άλλες ατέλειες της αγοράς. Από την δημοσίευση της έρευνάς τους και
έπειτα, πολλοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στο να αποδείξουν την σύνδεση μεταξύ
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Μερισματικής πολιτικής και αξίας επιχείρησης, αλλά και να προσδιορίσουν ποιοι είναι εκείνοι
οι παράγοντες που επηρεάζουν τις Μερισματικές αποφάσεις.
Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της Μερισματικής πολιτικής έχουν ερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό
σε πολλές αναπτυγμένες χώρες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Γερμανία,
Ιαπωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.τ.λ. Μερικές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και σε
αναπτυσσόμενες αγορές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ωστόσο, εάν εξαιρέσεις την έρευνα
του Ηρειώτη το 2005, σχεδόν καμία έρευνα – εξ’όσων γνωρίζω – δεν έχει πραγματοποιηθεί
έχοντας αντικείμενο μελέτης την Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη να εξετασθούν οι
προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την Μερισματική πολιτική των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Η τρέχουσα μελέτη συμβάλλει στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία της Μερισματικής πολιτικής
μέσω της εμπειρικής διατύπωσης των σημαντικότερων παραγόντων που επηρεάζουν τις
αποφάσεις διανομής Μερίσματος στην Ελλάδα. Το παρόν έντυπο, αποτελεί μια πρώτη –
εξ’όσων γνωρίζω - προσπάθεια μελέτης των προσδιοριστικών αυτών παραγόντων κατά την
περίοδο της κρίσης, όπου αρκετές επιχειρήσεις βρίσκονταν σε δυσμενή οικονομική θέση.
Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εντοπίσει ποιοι από τους διαθέσιμους
παράγοντες στην βιβλιογραφία έχουν επίδραση στις αποφάσεις διανομής Μερίσματος των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και το βαθμό στον οποίο οι παράγοντες αυτοί μπορούν να
εξηγήσουν την Μερισματική πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει μία εταιρεία. Τα ευρήματα
της έρευνας δείχνουν πως κάποιοι από τους παράγοντες που είχαν αποδειχθεί σημαντικοί στον
καθορισμό της Μερισματικής πολιτικής σε άλλες χώρες, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην
Ελλάδα. Σε αντίθεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η συγκεκριμένη έρευνα δεν μπόρεσε να
υποστηρίξει την σχετικότητα της Ρευστότητας με τα Μερίσματα, αποδεικνύοντας μάλιστα πως
τόσο η Ρευστότητα όσο και η Χρηματοοικονομική Μόχλευση αποτελούν στατιστικά μη
σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού της Μερισματικής πολιτικής. Αντίστοιχα ήταν και τα
συμπεράσματα αναφορικά με την Κερδοφορία και το Μέγεθος της Επιχείρησης. Ο μόνος
παράγοντας που αποδείχθηκε πως έχει σε μεγαλύτερο βαθμό επίδραση στον Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων ήταν ο δείκτης Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE ratio) για τις
ελληνικές επιχειρήσεις κατά την διάρκεια της περιόδου 2009-2018.
Η δομή της τρέχουσας έρευνας έχει διαμορφωθεί ως εξής: στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η
βιβλιογραφική ανάσκοπηση με αναφορά σε διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί περί
Μερισμάτων καθώς και διάφορες εμπειρικές μελέτες. Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται οι
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επιλεγμένες μεταβλητές προς ανάλυση με σύντομη περιγραφή τους, ενώ στο Κεφάλαιο 4 η
μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην συγκεκριμένη μελέτη με ειδική αναφορά στα δεδομένα και
το δείγμα αλλά και στις τεχνικές ανάλυσης. Στο Κεφάλαιο 5, παρουσιάζονται αναλυτικά τα
αποτελέσματα της μελέτης του δείγματος και τέλος, στο Κεφάλαιο 6 αναφέρονται τα
συμπεράσματα που λήφθηκαν από την τρέχουσα έρευνα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2 BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1

Εισαγωγή στην Βιβλιογραφία

Η Μερισματική πολιτική αλλά και η απόφαση καταβολής μερισμάτων αποτέλεσε αντικείμενο
έρευνας στην οικονομική βιβλιογραφία για πάρα πολλά έτη. Κατά περιόδους, αρκετοί ερευνητές
έχουν αναπτύξει διάφορα θεωρητικά μοντέλα τα οποία υποδεικνύουν τους παράγοντες που θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψιν η διοίκηση μιας επιχείρησης για τον προσδιορισμό της Μερισματικής
της πολιτικής αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η διανομή μερίσματος δύναται να επηρεάσει
την αξία της επιχείρησης εν γένει. Στο παρόν κεφάλαιο, παρατίθενται η βιβλιογραφική
ανασκόπηση των διαφόρων ερευνών στον κλάδο σχετικά με τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων
(dividend payout ratio) αλλά και την Μερισματική πολιτική, οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί
αλλά και οι διάφορες εμπειρικές μελέτες.

2.2

Θεωρητική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

2.2.1 Η θεωρία της Μη Σχετικότητας των Μερισμάτων (The Dividend Irrelevance
Theory)
Το 1961, οι Miller και Modigliani ανέπτυξαν την θεωρία της Μη Σχετικότητας της
Μερισματικής Πολιτικής με την αξία της επιχείρησης υποθέτοντας μία τέλεια αγορά χωρίς
φόρους και κόστη συναλλαγών. Η βασικότερη υπόθεση στην έρευνά τους ήταν ότι σε κάθε
περίοδο η Διοίκηση επιλέγει να διανείμει ως μέρισμα το σύνολο των Κεφαλαιακών Κερδών
(100% Dividend Payout). Επιπλέον υποθέσεις που υιοθέτησαν ήταν οι εξής:
 Ύπαρξη τέλειας αγοράς χωρίς κόστη συναλλαγών και φόρους, όπου ένας μεμονωμένος
επενδυτής δεν είναι σε θέση να επηρεάσει την τιμή της μετοχής.
 Ύπαρξη ελεύθερης και άνευ κόστους πληροφόρησης για όλους τους επενδυτές.
 Οι επενδυτές διαθέτουν ορθολογική σκέψη και προσδιορίζουν την αξία των χρεογράφων
προεξοφλώντας τις μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές.
 Η Διοίκηση ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των Μετόχων.
 Ύπαρξη σαφής επενδυτικής πολιτικής της επιχείρησης, με πλήρη γνώση των μελλοντικών
ταμειακών εισροών.
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Στην μελέτη που διεξήγαν βάσει των ανωτέρω, απέδειξαν ότι η απόφαση για διανομή
μερίσματος δεν έχει καμία επίδραση στον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης, επομένως
θεωρείται ένας μη σχετικός παράγοντας.
Με την πάροδο των ετών, αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να εντοπίσουν κάποια συσχέτιση
μεταξύ της Μερισματικής πολιτικής και της αξίας της επιχείρησης σε συνθήκες απουσίας
τέλειων αγορών. Το 2002 οι Baker, Powell και Viet, προσπάθησαν να αναθεωρήσουν την
σχετικότητα της Μερισματικής πολιτικής αλλά και του τρόπου προσδιορισμού της από την
Διοίκηση, εξετάζοντας διάφορες θεωρητικές και εμπειρικές μελέτες διανομής μερισμάτων και
αγοράς Ιδίων Μετοχών, καθώς αποτελούν τον κύριο μηχανισμό με τον οποίο οι επιχειρήσεις
«επιστρέφουν» χρήματα στους Μετόχους. Από την έρευνα τους εντόπισαν ορισμένους
παράγοντες που τείνουν να επηρεάσουν την Μερισματική πολιτική στον πραγματικό κόσμο,
όπως:
 Ατέλειες στην αγορά: ύπαρξη φορολογίας, ασύμμετρης πληροφόρησης και κόστους
συναλλαγών.
 Επενδυτική συμπεριφορά: παράλογες επενδυτικές συμπεριφορές, συνήθη πρακτική των
επιχειρήσεων και ανάγκες των Μετόχων.
 Χαρακτηριστικά επιχείρησης: κερδοφορία, μέγεθος, ταμειακά διαθέσιμα, επενδυτικές
ευκαιρίες, αναμενόμενα μελλοντικά κέρδη και ταμειακές ροές.
 Προτιμήσεις Διοίκησης: επιθυμία για σταθερή και ομαλή ροή μερισμάτων.
Εάν οι ανωτέρω παράγοντες είναι μικρής σημαντικότητας ή μπορεί να περιοριστούν σε
πραγματικές συνθήκες, τότε το συμπέρασμα των Miller και Modigliani σχετικά με την Μη
Σχετικότητα των Μερισμάτων υφίσταται. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, αυτοί οι παράγοντες
ενδέχεται να επηρεάσουν την Μερισματική πολιτική αλλά και την αξία της επιχείρησης.

2.2.2 Η θεωρία του Κόστους Αντιπροσώπευσης (The Agency Cost Theory)
Το πρόβλημα της Αντιπροσώπευσης προέρχεται κυρίως από τις συγκρούσεις συμφερόντων
μεταξύ Διοίκησης και Μετόχων. Μία επιχείρηση είναι πιθανότερο να εμφανίσει το πρόβλημα
του κόστους αντιπροσώπευσης, όταν η Διοίκηση λαμβάνει αποφάσεις και ενεργεί προωθώντας
τα προσωπικά της οφέλη σε μεγαλύτερο βαθμό από τα οφέλη των Μετόχων. Η θεωρία του
Κόστους Αντιπροσώπευσης έρχεται σε αντίθεση με τις υποθέσεις των Miller και Modigliani
(1961), οι οποίοι υπέθεσαν ότι η Διοίκηση αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί αποκλειστικά τα
συμφέροντα των Μετόχων και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ τους. Η
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σημασία παρακολούθησης του κόστους αντιπροσώπευσης αναγνωρίστηκε από τους Franklin
Allen et al., (2000), οι οποίοι σημείωσαν ότι οι θεσμικοί επενδυτές που προτιμούν να κατέχουν
μετοχές επιχειρήσεων που διανείμουν τακτικά μερίσματα, είναι περισσότερο πιθανό να
εντείνουν την παρακολούθηση της Διοίκησης σε σχέση με μικρότερους επενδυτές.
Η διανομή μερίσματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιβάλλει πειθαρχία στην Διοίκηση
σύμφωνα με την έρευνα των Jensen και Meckling (1976), οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι Μέτοχοι
μπορούν να ελαχιστοποιήσουν τα ταμειακά διαθέσιμα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την
διαχείριση των μάνατζερ, χρησιμοποιώντας την πλεονάζουσα ρευστότητα για διανομή
μερίσματος (αύξηση του Dividend payout). Στην περίπτωση όπου μία επιχείρηση επιλέξει να
μην διαθέσει μέρος των κερδών της ως μέρισμα στους Μετόχους, η Διοίκηση μπορεί να
χρησιμοποιήσει το κεφάλαιο αυτό σε λιγότερο ή και καθόλου επικερδή επενδύσεις ή ακόμη να
προχωρήσει σε υπερβολική κατανάλωση πόρων που δεν προωθούν την μεγιστοποίηση του
πλούτου των Μετόχων. Η διάθεση μερίσματος συμβάλει στην περιορισμό του προβλήματος
Αντιπροσώπευσης και στην διαχείριση της επιχείρησης προς το συμφέρον των Μετόχων, αφού
η πλεονάζουσα ρευστότητα απομακρύνεται από την επιχείρηση περιορίζοντας αδικαιολόγητες
δαπάνες αλλά και ελαχιστοποιώντας επενδύσεις σε έργα με αρνητική Καθαρή Παρούσα Αξία.
Το 2001 ο Klaus Gugler υποστήριξε ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ Διοίκησης και
Μετόχων είναι λιγότερο σοβαρές από εκείνες μεταξύ μεγάλων και μικρών Μετόχων. Οι
επενδυτές που κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών είναι σε θέση να επηρεάσουν σε
μεγαλύτερο βαθμό την απόφαση για διανομή μερίσματος, το ύψος των μερισμάτων αλλά και την
αγοραία αξία της επιχείρησης συγκριτικά με τους επενδυτές που κατέχουν μικρότερο αριθμό
μετοχών. Έχουν έτσι το κίνητρο αλλά και την δυνατότητα να μειώσουν τα μερίσματα που
διανείμει η επιχείρηση για να παραγκωνίσουν τους μικρούς επενδυτές. Αυτές οι συγκρούσεις
συμφερόντων παρατηρήθηκε ότι εντείνονται σε δύσκολες οικονομικές περιόδους για τις
επιχειρήσεις.

2.2.3 Η θεωρία του Σήματος στην Αγορά (The Signaling Theory of Dividends)
Όταν οι Miller και Modigliani ανέπτυξαν την θεωρία της Μη Σχετικότητας των Μερισμάτων,
υπέθεσαν ότι όλοι οι επενδυτές διαθέτουν τη ίδια πληροφόρηση σχετικά με τα μελλοντικά κέρδη
και τα μερίσματα μιας επιχείρησης. Στην πραγματικότητα όμως, οι επενδυτές έχουν διαφορετική
άποψη τόσο σχετικά με τα μελλοντικά κέρδη όσο και με την διανομή και τη συχνότητα των
μερισμάτων, ενώ η Διοίκηση της επιχείρησης από την άλλη, διαθέτει καλύτερη πληροφόρηση
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για την μελλοντική κερδοφορία. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα ότι μία αύξηση στα διανεμηθέντα
μερίσματα συχνά συνοδεύεται από μία αύξηση στην τιμή της μετοχής και αντίστοιχα, μία μείωση
των μερισμάτων οδηγεί σε πτώση της τιμής της μετοχής. Ορισμένοι επενδυτές ισχυρίζονται ότι
το γεγονός αυτό αποτελεί ένδειξη πως οι επενδυτές προτιμούν τα μερίσματα από τα
παρακρατηθέντα κέρδη.
Ωστόσο, οι Miller και Modigliani σημείωσαν ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι πρόθυμες να μειώσουν
τα μερίσματα, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο όταν αναμένουν υψηλότερα κέρδη προχωρούν σε
αυξήσεις των μερισμάτων. Υποστήριξαν ότι μία αύξηση του δείκτη απόδοσης μερισμάτων
(Dividend payout) μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, λαμβάνεται ως «σήμα» από τους
επενδυτές ότι η Διοίκηση προβλέπει καλύτερα μελλοντικά κέρδη1. Αντίστοιχα μία μείωση του
δείκτη απόδοσης μερισμάτων ή μία αύξηση μικρότερη από την αναμενόμενη, σηματοδοτεί πως
η Διοίκηση αναμένει μικρότερη κερδοφορία στο μέλλον. Κατέληξαν έτσι στο συμπέρασμα, ότι
ενδεχόμενες αλλαγές στην τιμή της μετοχής που συμβαίνουν λόγω αλλαγών στην Μερισματική
πολιτική υποδεικνύουν ότι υπάρχει σημαντικό πληροφοριακό περιεχόμενο (signaling) στις
ανακοινώσεις των μερισμάτων.
Η θεωρία του Σήματος στην Αγορά σχετίζεται και με την παρακολούθηση της σχέσης κόστους
και προβλήματος Αντιπροσώπευσης. Οι μάνατζερ ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αλλαγές στην
κεφαλαιακή διάρθρωση για να αποκαλύψουν πληροφορίες σχετικά με την κερδοφορία και τον
κίνδυνο που συνδέεται με την επιχείρηση2. Εφόσον η αμοιβή της Διοίκησης συνδέεται σε μεγάλο
βαθμό με την αξία της επιχείρησης, οι μάνατζερ έχουν κίνητρο να «χειραγωγήσουν» την γνώμη
των επενδυτών κάνοντάς τους να πιστέψουν ότι η τιμή της μετοχής είναι υποτιμημένη όποτε
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Επειδή η συγκεκριμένη τακτική είναι ευρέως
διαδεδομένη στην αγορά, η Διοίκηση επιλέγει να αντλήσει κεφάλαια αρχικά με δανεισμό και όχι
με έκδοση νέων μετοχών. Η αύξηση του δανεισμού συνδέεται και με μεγαλύτερο κίνδυνο
χρεοκοπίας, επομένως μία τέτοια κίνηση της Διοίκησης ερμηνεύεται από την αγορά ως «καλός»
οιωνός, εφόσον στόχος της επιχείρησης είναι να συνεχίσει την δραστηριότητα της στο μέλλον
και δεν θα έπαιρνε αποφάσεις που θα την τοποθετούσαν σε δυσχερή θέση ως προς την επιβίωσή
της. Αντίστοιχα, η άντληση κεφαλαίων με έκδοση νέων μετοχών ερμηνεύεται ως «κακός»
οιωνός, εφόσον επιλέγεται συνήθως σε περιπτώσεις που οι υφιστάμενες μετοχές είναι

1

Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, “Financial Management, Theory and Practise - 13th edition”, Chapter 14.5 p.568 (available
at https://epdf.pub/financial-management-theory-and-practice-13th-edition.html)
2
James C. Van Horne, John M. Wachowicz, “Fundamentals of Financial Management - 13th edition”, Chapter 17 p. 465, (available at
https://epdf.pub/fundamentals-of-financial-management-13th-edition.html)

13 | P a g e

υπερεκτιμημένες. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι αλλαγές στην κεφαλαιακή διάρθρωση
συνδέονται απαραίτητα με αλλαγές στην αξία της επιχείρησης. Η θεωρία του Σήματος στην
Αγορά είναι ένα θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη χρηματοοικονομική έρευνα, αλλά τα
διάφορα μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτό το θέμα είναι δύσκολο να
αξιολογηθούν.

2.2.4 Η θεωρία της Άμεσης Καταβολής Μερισμάτων (The Bird-in-Hand Theory)
Η συγκεκριμένη θεωρία αναπτύχθηκε από τον Gordon (1959), ο οποίος υποστήριξε ότι οι
επενδυτές προτιμούν να λάβουν μέρισμα «σήμερα», διότι τα τρέχοντα μερίσματα συνδέονται με
μεγαλύτερη βεβαιότητα συγκριτικά με μελλοντικά κεφαλαιακά κέρδη τα οποία μπορεί να
προκύψουν από επανεπένδυση των κερδών σε διάφορα επενδυτικά έργα. Συνέχισε
υποστηρίζοντας ότι οι επενδυτές δίνουν περισσότερη έμφαση και αξία στα μερίσματα απ’ ότι
στην διατήρηση των κερδών για επενδύσεις και ότι όταν μία επιχείρηση προχωρά τακτικά στην
διανομή μερισμάτων θα έχει μεγαλύτερη αγοραία αξία. Κατέληξε δηλαδή στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ Μερισματικής πολιτικής και Αγοραίας Αξίας επιχείρησης.
Ωστόσο, η άποψη αυτή δέχθηκε αρκετή κριτική δεδομένου ότι δεν υπήρξαν ισχυρές εμπειρικές
μελέτες να την υποστηρίξουν. Τα βασικότερα επιχειρήματα ήταν ότι οι επενδυτές δεν έχουν
τέλεια πληροφόρηση σχετικά με την μελλοντική κερδοφορία της επιχείρησης και ότι η απόδοση
Μερίσματος με την καταβολή μετρητών υπόκειται σε μεγαλύτερη φορολογία απ’ όταν τα κέρδη
χρησιμοποιούνται για την πώληση μετοχών.

2.2.5 Το «Πελατειακό» Αποτέλεσμα των Μερισμάτων (The Clientele Effect of
Dividends)
Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε το 1977 από τον Richardson Pettit, ο οποίος δήλωσε ότι
διαφορετικές ομάδες ή κατηγορίες Μετόχων έχουν διαφορετικές προτιμήσεις ως προς τα
μερίσματα, κυρίως με βάση το εισόδημά τους. Επενδυτές με χαμηλότερο εισόδημα προτιμούν
την διανομή υψηλότερων μερισμάτων για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε αντίθεση με τους
επενδυτές μεγαλύτερου εισοδήματος, οι οποίοι προτιμούν την διανομή μικρότερων μερισμάτων
για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων.
Ο Pettit (1977) στην έρευνα του εξέτασε ένα χαρτοφυλάκιο 914 ατομικών λογαριασμών κατά
την διάρκεια της περιόδου 1910 - 1964, το οποίο διαχειριζόταν ένας μεγάλος χρηματιστηριακός
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οίκος. Μέσα από την ανάλυσή του, απέδειξε ότι οι μετοχές χαμηλής μερισματικής απόδοσης
προτιμώνται περισσότερο από επενδυτές με υψηλά εισοδήματα. Οι συνταξιούχοι προτιμούν
συνηθώς τρέχοντα εισοδήματα και επιθυμούν οι επιχειρήσεις να διαθέτουν ως μέρισμα ένα
υψηλό ποσοστό των κερδών τους. Συνήθως τέτοιου είδους επενδυτές ανήκουν σε χαμηλότερης
κλίμακας φορολογικά καθεστώτα, όποτε η φορολογία δεν θεωρείται από τους σημαντικότερους
παράγοντες στις προτιμήσεις τους.
Από την άλλη πλευρά, επενδυτές με υψηλά εισοδήματα μπορεί να προτιμήσουν την
επανεπένδυση των κερδών από την διανομή μερίσματος λόγω της έλλειψης αναγκών για τρέχων
εισόδημα. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές επιλέγουν να αγοράσουν μετοχές επιχειρήσεων που
ικανοποιούν κάποιες από τις ανάγκες τους και αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι αντιμετωπίζουν
διαφορετική φορολογία αλλά και κόστη συναλλαγών. Οι Miller και Modigliani (1961),
ισχυρίστηκαν ότι τα κόστη αυτά μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μόνο όταν οι επενδυτές
στρέψουν την προσοχή τους, και ως επακόλουθο τα κεφάλαια τους, σε επιχειρήσεις που
ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Παρόμοια, οι επιχειρήσεις θα προσελκύσουν διαφορετικούς
επενδυτές ανάλογα με την Μερισματική πολιτική που ακολουθούν. Αν και υποστήριξαν ότι η
«πελατειακή» επίδραση των μερισμάτων μπορεί να αλλάξει τη Μερισματική πολιτική μιας
επιχείρησης, ένας συγκεκριμένος πελάτης (επενδυτής) είναι εξίσου σημαντικός με οποιονδήποτε
άλλο, συνεπώς η πολιτική των Μερισμάτων παραμένει άνευ σημασίας.

Εμπειρική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

2.3

2.3.1 Εισαγωγή στις Εμπειρικές Μελέτες
Υπάρχει μία πληθώρα διαθέσιμων εμπειρικών μελετών στην βιβλιογραφία οι οποίες
προσπάθησαν κατά περιόδους να εντοπίσουν τους σημαντικότερους παράγοντες που
επηρεάζουν την Μερισματική πολιτική αλλά και τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Η πρώτη
έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Lintner (1956), ο οποίος πρότεινε ένα μοντέλο Μερισματικής
πολιτικής εστιάζοντας σε δύο βασικούς παράγοντες: τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων που
θα πρέπει να έχει ως «στόχο» μία επιχείρηση αλλά και την ταχύτητα με την οποία τα τρέχοντα
μερίσματα προσαρμόζονται σε αυτόν το στόχο. Κατέληξε έτσι στο ακόλουθο μοντέλο:
ΔDit = αi + ci (Dit* + Dit-1) + uit , (1)
Όπου:


ΔDit είναι η μεταβολή στο Μέρισμα,
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αi είναι μία σταθερά,



ci είναι ο συντελεστής της ταχύτητας προσαρμογής των μερισμάτων,



Dit* είναι το Μέρισμα «στόχος»,



Dit-1 είναι το Μέρισμα της προηγούμενης περιόδου, και



uit είναι ο όρος σφάλματος

Η έρευνά του στηρίχθηκε σε μεγάλες δημόσιες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στην Αμερική στα
μέσα της δεκαετίας 1950 και οδήγησε στα εξής συμπεράσματα σχετικά με την Μερισματική
πολιτική:
1. Οι επιχειρήσεις έχουν την τάση να θέτουν μακροπρόθεσμους στόχους μερισμάτων
σύμφωνα με το ποσό των επενδυτικών έργων Καθαρής Παρούσας Αξίας που έχουν στην
διάθεσή τους.
2. Οι αυξήσεις των Κερδών δεν είναι πάντοτε βιώσιμες. Ως αποτέλεσμα, η Μερισματική
πολιτική δεν θα αλλάξει ουσιαστικά έως ότου τα Διευθυντικά στελέχη διαπιστώσουν ότι
τα νέα επίπεδα των κερδών είναι βιώσιμα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας βασίζει έτσι τις αποφάσεις του για διανομή μερίσματος
στο τρέχων καθαρό εισόδημα και τις προσαρμόζει σταδιακά στις μεταβολές του εισοδήματος με
την πάροδο του χρόνου. Η έρευνα αυτή και τα ευρήματα της αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στην
οικονομική βιβλιογραφία και συνετέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της συμπεριφοράς
των μερισμάτων.
Οι Fama και Babiak το 1968 προσπάθησαν να εφαρμόσουν το μοντέλο του Lintner για να
προσδιορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις διανομής μερισμάτων.
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 392 μεγάλων επιχειρήσεων στην Βόρεια Αμερική κατά την
διάρκεια της περιόδου 1946-1964 και έθεσαν ως βάση της έρευνάς τους την υπόθεση ότι σε κάθε
χρονική περίοδο t το μέρισμα «στόχος» για μία επιχείρηση i σχετίζεται με τα κέρδη της
συγκεκριμένης επιχείρησης την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή:
Dit* = ri Eit (2)
εφάρμοσαν για την ανάλυση του δείγματος το διευρυμένο μοντέλου του Lintner, το οποίο
προκύπτει από την εισαγωγή της εξίσωσης (2) στην (1):
ΔDit = αi + ci ri Eit - ci Dit-1 + uit
ή
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ΔDit = αi + β1i Dit-1 + β2i Eit + uit, όπου β1i = - ci και β2i = ci ri
Διενεργώντας μία πληθώρα ελέγχων, διατήρησαν το συμπέρασμα ότι το τρέχων μέρισμα είναι
συνάρτηση παρελθοντικών και τρεχόντων κερδών αλλά και το ότι οι επιχειρήσεις θα
προσπαθήσουν να αυξήσουν το μέρισμα τους μόνο όταν αυτό μπορεί να διατηρηθεί και στο
μέλλον (βιώσιμος Δείκτης Καταβολής Μερισμάτων). Επιπλέον, απέδειξαν πως η εισαγωγή μίας
επιπρόσθετης μεταβλητής στο μοντέλο, η οποία προέρχεται από τα κέρδη της επιχείρησης i την
αμέσως προηγούμενη χρονική περίοδο (Εt-1), βελτιώνει ελαφρώς την προγνωστική ισχύ του
μοντέλου καθώς επίσης και πως το εισόδημα αποτελεί καλύτερο μέτρο των κερδών απ’ ότι όταν
οι καθαρές ταμειακές ροές ή το εισόδημα και οι αποσβέσεις προστίθενται ως ξεχωριστή
μεταβλητή στο μοντέλο.
Το συμπέρασμα της έρευνας του Lintner, κατά το οποίο η Διοίκηση μιας επιχείρησης είναι
πρόθυμη να μεταβάλλει το ποσό των Κερδών που διανείμει ως μέρισμα μόνο σε περίπτωση που
η μεταβολή αυτή είναι διατηρήσιμη, αλλά και το ότι οι μάνατζερ είναι απρόθυμοι να μειώσουν
τα μερίσματα λόγω της ιστορικότητας διανομής μερισμάτων της επιχείρησης, αποτέλεσε
αντικείμενο έρευνας το 2008 για τον Douglas Skinner, ο οποίος προσπάθησε να μελετήσει πως
η σχέση μεταξύ κερδών και μερισμάτων εξελίχθηκε με την εισαγωγή της δυνατότητας
επαναγοράς μετοχών για μία συνολική περίοδο 30 ετών, από το 1975 έως το 2005.
Ο ίδιος υποστήριξε πως στο βαθμό που η Διοίκηση ενός οργανισμού μπορεί να κάνει χρήση της
επαναγοράς μετοχών για διανομή κερδών στους μετόχους, θα επιλέγει ολοένα και περισσότερο
συντηρητική Μερισματική πολιτική προκειμένου να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα μείωσης
ή μη καταβολής μερισμάτων. Αντίστοιχα, αυξήσεις στα κέρδη είναι περισσότερο πιθανό να
αποδίδονται στους Μετόχους μέσω της χρήσης δικαιώματος επαναγοράς μετοχών πάρα μέσω
της αύξησης των μερισμάτων. Στην βάση αυτή, η έρευνα του οδήγησε στα ακόλουθα
συμπεράσματα:
 Η σχέση μεταξύ κερδών και συνολικού Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων (ο οποίος
περιλαμβάνει το άθροισμα μερισμάτων και δικαιωμάτων επαναγοράς), αποδείχθηκε
περισσότερο ισχυρή από τη σχέση μεταξύ κερδών και μερισμάτων
 Οι διαχειριστές των εταιρειών με μακροχρόνια ιστορικότητα πληρωμής μερισμάτων
τείνουν να είναι όλο και πιο συντηρητικοί στη διαμόρφωση της Μερισματικής πολιτικής
των εταιρειών τους, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δύναμη της σχέσης μεταξύ μερισμάτων
και κερδών. Αντιστρόφως, παρατηρείται μια όλο και πιο ισχυρή σχέση μεταξύ
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δικαιωμάτων επαναγοράς και κερδών, η οποία εκδηλώνεται με ταχύτερη προσαρμογή των
επαναγορών στα κέρδη.
 Για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αποκλειστικά το δικαίωμα επαναγοράς μετοχών
για να διαθέσουν μετρητά στους μετόχους, τα κέρδη είναι πιθανό να μπορέσουν να
εξηγήσουν τα δικαιώματα επαναγοράς κατά τρόπο παρόμοιο με την παραδοσιακή σχέση
μεταξύ μερισμάτων και κερδών που προσδιόρισε ο Lintner.
 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού στον οποίο οι επιχειρήσεις αναφέρουν ζημιές και
της μερισματικής πολιτικής που επιλέγουν. Οι επιχειρήσεις προτιμούν τις επαναγορές
έναντι των μερισμάτων καθώς αυξάνονται οι ζημιές που αναφέρουν.
Από την έρευνα του αναδείχθηκαν ακόμη τρεις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρήσεων: οι
επιχειρήσεις που πληρώνουν μερίσματα και προσφέρουν την δυνατότητα επαναγοράς, οι
επιχειρήσεις που παρέχουν τακτικά την δυνατότητα χρήσης του δικαιώματος επαναγοράς και
τέλος οι επιχειρήσεις που παρέχουν περιστασιακά την δυνατότητα χρήσης του δικαιώματος
επαναγοράς. Ο Douglas συμπέρανε πως οι επιχειρήσεις που πληρώνουν μόνο μέρισμα τείνουν
να εξαφανιστούν, καταλήγοντας πως πλέον τον κυρίαρχο παράγοντα προσδιορισμού της
Μερισματικής πολιτικής των επιχειρήσεων αποτελούν οι επαναγορές μετοχών οι οποίες
προσδιορίζονται με την σειρά τους από το ύψος των κερδών.
Παρόμοια έρευνα με τον Douglas διενήργησαν το 2015 οι Christian Andres et. al., οι οποίοι
προσπάθησαν να εφαρμόσουν το μοντέλο του Lintner με σκοπό να εξετάσουν εάν τα μερίσματα
και τα δικαιώματα επαναγοράς μετοχών είναι τέλεια υποκατάστατα. Η έρευνά τους
επικεντρώθηκε σε δεδομένα επιχειρήσεων στην Γερμανία για την περίοδο 1988-2008. Το
συγκεκριμένο δείγμα θεωρήθηκε ως το πλέον ιδανικό για τον προσδιορισμό της επιλογής της
Διοίκησης μεταξύ Μερισμάτων και Δικαιωμάτων Επαναγοράς, διότι στην Γερμανία
απαγορευόταν η χρήση δικαιωμάτων έως το 1998. Το γεγονός αυτό θα τους επέτρεπε να
αναλύσουν με μεγαλύτερη αξιοπιστία πως η εισαγωγή εναλλακτικών μεθόδων διανομής
πλούτου στους Μετόχους επηρεάζει την απόφαση συγκεκριμένης Μερισματικής πολιτικής στις
επιχειρήσεις.
Στην βάση της υπόθεσης της ευελιξίας των μερισμάτων σύμφωνα με την οποία τα μερίσματα
καταβάλλονται από τα μόνιμα κέρδη των επιχειρήσεων, απέδειξαν πως τα μερίσματα είναι σε
μεγαλύτερο βαθμό «μόνιμα» από ότι οι συνολικές πληρωμές (συνδυασμός μερισμάτων και
Δικαιωμάτων Επαναγοράς). Ακόμη, τεκμηρίωσαν ότι η ανταπόκριση των μερισμάτων στις
μεταβολές των μεταβατικών κερδών μειώθηκε σημαντικά με την εισαγωγή των δικαιωμάτων
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επαναγοράς, γεγονός που στηρίζει επίσης την υπόθεση της ευελιξίας. Ωστόσο, μετά την
δυνατότητα χρήσης επαναγορών απέδειξαν πως τα ειδικά μερίσματα συνεχίζουν να αποτελούν
το κύριο τρόπο διανομής κερδών στους Μετόχους και δεν έχουν αντικατασταθεί από τα
Δικαιώματα Επαναγοράς παρά την ύπαρξη φορολογίας των μερισμάτων. Το γενικότερο
συμπέρασμα της έρευνας τους ήταν ότι τα μερίσματα χρησιμοποιούνται για την διανομή των
μόνιμων κερδών στους Μετόχους ενώ εναλλακτικές μέθοδοι αποπληρωμής, όπως τα Ειδικά
μερίσματα και τα Δικαιώματα Επαναγοράς, για την διανομή των μεταβατικών κερδών.

2.3.2 Εμπειρικές Μελέτες: το Μέγεθος της Επιχείρησης ως προσδιοριστικός
παράγοντας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων
Η άποψη ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και του Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων έχει υιοθετηθεί από πολλούς ερευνητές στον κλάδο. Για παράδειγμα,
οι Holder et al. το 1998 προσπάθησαν να ερευνήσουν πως η σχέση μεταξύ Μερισματικής
πολιτικής και Επενδυτικών αποφάσεων μιας επιχείρησης επηρεάζει την αξία της, μελετώντας
603 εισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης το 1994. Από την έρευνα τους
βρήκαν ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τείνουν να πληρώνουν υψηλότερα μερίσματα στους
Μετόχους σε σχέση με τις μικρότερες και αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι πρώτες
έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις Κεφαλαιαγορές για εξεύρεση κεφαλαίων με αποτέλεσμα να
εξαρτώνται λιγότερο από εσωτερική χρηματοδότηση και να μπορούν να διαθέσουν μεγαλύτερο
μέρος των κερδών τους ως Μέρισμα. Αντίστοιχα, οι μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερες
γραμμές παραγωγής τείνουν να υιοθετούν χαμηλότερους Δείκτες Καταβολής Μερισμάτων.
Παρόμοια, τo 2005 o Ν. Ηρειώτης λαμβάνοντας ένα μεγάλο δείγμα εισηγμένων επιχειρήσεων
στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσπάθησε να εξέτασει την Μερισματική πολιτική των
Ελληνικών επιχειρήσεων για την περίοδο 1996 – 2001. Βασική υπόθεση της έρευνας του υπήρξε
το γεγονός ότι το μέρισμα μία δεδομένη χρονική στιγμή t εξαρτάται όχι μόνο από τα
διανεμηθένται κέρδη και το μέγεθος της επιχείρησης αλλά και απο τα μερίσματα και
διανεμηθέντα κέρδη της προηγούμενης περιόδου t-1. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της μελέτης
του με ένα μοντέλο ερμηνευτικής ικανότητας 95,4% επαλήθευσαν την αρχική του υπόθεση,
αποδεικνύοντας πως οι ελληνικές επιχειρήσεις προτιμούν να διανείμουν κάθε χρόνο ένα σχετικά
σταθερό μερίσμα, το οποίο προσαρμόζουν από έτος σε έτος βάσει των διανεμηθέντων κερδών
και του μεγέθους της επιχείρησης.
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To 2009 οι προσδιοριστικοί παραγοντές της Μερισματικής πολιτικής εισηγμένων επιχειρήσεων
στις αναδυόμενες Χρηματιστηριακές αγορές του Gulf Co-operation Council (GCC) απότελεσε
αντικείμενο έρευνας του Duha Al-Kuwari. Η έρευνά του επικεντρώθηκε σε μη
χρηματοοικονομικές εισηγμένες επιχειρήσεις στο GCC κατά την διάρκεια της περιόδου 1999 –
2003, για τις οποίες μελετήθηκε η επίδραση της κυβερνητικής ιδιοκτησίας, του ρυθμού
ανάπτυξης, του μεγέθους της επιχείρησης, του ύψους των ταμειακών ρόων, του επιχειρηματικού
κινδύνου και της κερδοφορίας στην Μεσματική πολιτική. Τα αποτελέσματα της μέλετης
προσδιόρισαν ως χαρακτηριστικούς παράγοντες της Μερισματικής πολιτικής την ισχυρή και
άμεση σχέση των μερισμάτων με το μέγεθος της επιχείρησης, την κερδοφορία της και το
ιδιοκτησιακό της καθεστώς. Το γενικότερο αποτέλεσμα της μελέτης ήταν ότι η Διοίκηση
επιλέγει τη διανομή μερισμάτων για να μειώσει το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης και να
διατηρήσει την φήμη της στην αγορά, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κερδοφορία
και το μέγεθος της. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει πως οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις
τροποποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα την Μερισματική τους πολιτική χωρίς να υιοθετούν
μακροπρόθεσμους στόχους διανομής μερισμάτων.
Την ίδια χρονολογία (2009), οι Ahmed και Javid μέλετησαν τους προσδιοριστικούς παράγοντες
της Μερισματικής πολιτικής 320 μη χρηματοοικονομικών εισηγμένων επιχειρήσεων στο
Χρηματιστήριο του Καράτσι (KSE) για την περίοδο 2001-2006. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο
του Lintner (1956) απέδειξαν ότι τα μερίσματα των εταιρειών του δείγματός τους τείνουν να
εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα τρέχοντα κέρδη πάρα από τα παρελθοντικά μερίσματα.
Σε αντίθεση με τις ανωτέρω έρευνες, οι ίδιοι απέδειξαν ότι υπάρχει αρνητική και στατιστικά
σημαντική

συσχέτιση

μεταξύ

μεγέθους

επιχείρησης

και

Μερισματικής

πολιτικής,

υποστηρίζοντας πως μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις προτιμούν να επανεπενδύουν τα κέρδη τους
σε περιουσιακά στοιχεία ή νέες επενδύσεις από το να αυξάνουν τα μερίσματα που διανείμουν
στους Μετόχους.

2.3.3 Εμπειρικές Μελέτες: η Κερδοφορία της Επιχείρησης ως προσδιοριστικός
παράγοντας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων
Η διαθέσιμη βιβλιογραφία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ισχυρής σχέσης μεταξύ Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων και εταιρικής Κερδοφορίας. Η σχέση αυτή απορρέει από το γεγονός ότι οι
κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να διανείμουν μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους ως
μέρισμα, επιδρώντας έτσι θετικά τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Η επίδραση αυτή έχει τις
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ρίζες πίσω στο 1956, όταν ο Lintner ήταν ο πρώτος που υποστήριξε πως η Διοίκηση της
επιχείρησης βασίζεται στα τρέχοντα και προβλεπόμενα μελλοντικά κέρδη για να θέσει την
Μερισματική πολιτική της. Παίρνοντας συνέντευξη από 28 Διευθύνοντες Συμβούλους
αμερικανικών επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της περιόδου 1947-1953, παρατήρησε ότι οι
περισσότερες επιχειρήσεις θέτουν ένα μέρισμα «στόχο» και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα
προσηλωμένες στην διατήρηση της σταθερότητας των μερισμάτων. Τα μερίσματα
προσαρμόζονται σταδιακά από έτος σε έτος ακόμη και σε περιπτώσεις ξαφνικής αύξησης των
κερδών της επιχείρησης. Σημειώνει ακόμη πως η αγορά αντιδρά θετικά σε ανακοινώσεις
αύξησης των μερισμάτων και αρνητικά σε περιπτώσεις μείωσης. Χρησιμοποιώντας το
διευρυμένο μοντέλο του Lintner, οι Fama και Babiak (1968) μελέτησαν 392 μέγαλες
βιομηχανικές επιχειρήσεις για την περίοδο 1946-1964, και βρήκαν μία χρονική συσχέτιση
μεταξύ μερισμάτων και Κερδών, η οποία έδειχνε πως η Διοίκηση της επιχειρήσης θα αποφασίσει
αύξηση μερισμάτων μόνο όταν έχουν την πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο μέρισμα μπορεί να
διατηρηθεί και στο μέλλον.
Ωστόσο, άρκετοι ερευνητές έχουν ισχυρισθεί ότι τα μερισμάτα δεν συνδεόνται μόνο με τα
τρέχοντα και μελλοντικά κέρδη αλλά και με τα παρελθοντικά. Το 2000 οι Baker και Powell
διεξήγαν μία έρευνα σε 603 αμερικανικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον
κατασκευαστικό και εμπορικό κλάδο καθώς και στον τομέα της ενέργειας. Στόχος της έρευνας
τους ήταν να εντοπίσουν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της Μερισματικής πολιτικής των
εταιρειών το 1977 και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα αυτά με την προηγούμενη έρευνα του
Baker et al. το 1985. Σύμφωνα με τα ευρήματα τους, οι κυριότεροι παράγοντες προσδιορισμού
της Μερισματικής πολιτικής είναι το ύψος των τρέχοντων και μελλοντικών κερδών αλλά και η
δυνατότητα διατήρησης των παρελθοντικών μερισμάτων, αποτελέσματα τα οποία συνάδουν με
την προηγουμένη μελέτη του 1985 αλλά και με το μοντέλο του Lintner αναφορικά με την
συμπεριφορά των μερισμάτων. Επιπλέον, σημείωσαν την ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ της
μεταβλητότητας των κερδών και του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Υποστήριξαν πως αυτή
η σχέση υποδεικνύει ότι επιχειρήσεις με χαμηλή μεταβλητότητα των κερδών τους μπορούν να
προβλέψουν καλύτερα τα μελλοντικά τους κέρδη και ως εκ τούτου να διαθέσουν μεγαλύτερο
μερίδιο των κερδών τους ως μέρισμα.
Η τάση μείωσης των διανεμηθέντων μερισμάτων ή η τάση μεταβολής της Μερισματικής
πολιτικής εν γένει έχει ερευνηθεί από πολλούς ερευνητές. Ο Α. Χαρίτου (2000) μελέτησε το
ρόλο των κερδών, ζημιών και ταμειακών ροών στον προσδιορισμό της Μερισματικής πολιτικής
βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία κατά την διάρκεια της περιόδου 1984-1995. Το
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δείγμα του αποτελούνταν από 529 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 191 είχαν σημειώσει ζημιές
και οι υπόλοιπες 338 είχαν κέρδη με θετικά μερίσματα και λειτουργικά κέρδη για τουλάχιστον
5 έτη πριν από την πρώτη παρατήρηση πτώσης των κερδών. Τα αποτελέσματα της έρευνας τους
απέδειξαν ότι το 80% των ζημιογόνων επιχειρήσεων παρέλειπαν ή μείωναν το ποσοστό των
διανεμηθέντων κερδών ως μέρισμα από το πρώτο κιόλας έτος ζημίας, σε αντίθεση με το 15.7%
των επιχειρήσεων του δείγματος που παρουσίαζε μηδενικά ή θετικά κέρδη. Ακόμη, παρατήρησε
πως το ποσοστό μείωσης των μερισμάτων για τις επιχειρήσεις με θετικό δείκτη αποδοτικότητας
Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) κυμαινόταν από 0% έως 20%, ενώ το ποσοστό για τις επιχειρήσεις με
αρνητικό δείκτη αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων κυμαινόταν από 30,6% έως 79,2%. Από την
άλλη μεριά, το επίπεδο των ταμειακών ροών παρουσίασε θετική και στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με τις μεταβολές των μερισμάτων στην Ιαπωνία.
Η μείωση της τάσης για καταβολή μερισμάτων φαίνεται να εξηγείται και από νέο-εισηγμένες
επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από χαμηλή κερδοφορία και μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι Fama και French (2001), μελέτησαν την τάση μεταβολής στις πληρωμές μερισμάτων των
εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για την περίοδο 1963-1999.
Από την έρευνά τους απέδειξαν πως οι επιχειρήσεις που αποδίδουν μερίσμα χαρακτηρίζονται
από υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με εκείνες που δεν πληρώνουν μέρισμα. Καθ’όλη την
διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, ο δείκτης Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη Μέτα Φόρων προς
Σύνολο Ενεργητικού (NOPAT/Total Assets), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο
προσδιορισμού της κερδοφορίας στο δείγμα τους, ανήλθε κατά μέσο όρο σε 7,82% το έτος για
τις επιχειρήσεις που πληρώνουν μέρισμα σε αντίθεση με το 5,37% όσων δεν πληρώνουν. Τα
στοιχεία της έρευνάς τους έδειξαν μία λιγότερη πιθανή τάση των επιχειρήσεων να πληρώσουν
μερίσματα, γεγονός που υποδηλώνει πως τα οφέλη από τα μερίσματα έχουν μειωθεί στο χρόνο.
Το 2003 οι Booth et al. προσπάθησαν να μελετήσουν την Μερισματική πολιτική που
ακολουθούν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αναδυόμενες αγορές και να τις
συγκρίνουν με εκείνες των αμερικανικών επιχειρήσεων. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στην ήδη
υπάρχουσα βιβλιογραφία κατά την οποία η Μερισματική πολιτική μιας επιχειρήσης βασίζεται
στην «εικόνα» που υπάρχει στην αγορά για αυτήν και συγκεκριμένα στις θεωρίες του «Σήματος
της Αγοράς» και της ασύμμετρης πληροφόρησης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσής του έδειξαν
ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες των επιχειρήσεων στις αναδυόμενες αγορές είναι παρόμοιοι
με εκείνων στις ανεπτυγμένες και συγκεκριμένα επηρεάζονται από την κερδοφορία, το ύψος του
δανεισμού και το λόγο Αγοραίας προς Λογιστικής αξίας (Market/Book value). Ειδικότερα,
απέδειξαν τα εξής:
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 Υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ κερδοφορίας και μερισμάτων. Ένας υψηλός δείκτης
αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων τείνει να συνδέεται με υψηλότερες πληρωμές
μερισμάτων.
 Όσο μεγαλυτέρος είναι ο δανεισμός, τόσο μικρότερο είναι το ποσό που διατίθεται ως
Μέρισμα, κυρίως λόγω της δυσκολίας εύρεσης οικονομικών πόρων στις αναδυόμενες
αγορές.
 Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αγοραίας προς Λογιστικής αξίας, τόσο μεγαλύτερες είναι
και οι πληρωμές των μερισμάτων, υποδηλώνοντας τη συσχέτιση μεταξύ προσδοκιών για
μελλοντικά κέρδη και Μερισματικής πολιτικής.
Το 2006 οι Li και Lie προσπάθησαν να επανεξετάσουν την θεώρια των μερισμάτων που
αναπτύχθηκε από τους Baker και Wurgler το 2004, γνωστή και ως «Catering Theory». Σύμφωνα
με αυτή την θεωρία, μεταβολές στη ζήτηση των επενδυτών για μερίσματα προκαλούν
διακυμάνσεις στο πρίμιουμ των μετοχών που αποδίδουν μέρισμα, γεγονός που επηρεάζει με την
σειρά του τις αποφάσεις των εταιρείων για αλλαγή Μερισματικής πολιτικής. Ο στόχος της
έρευνας των Li και Lie για επανέλεγχο της θεωρίας αυτής βασιζόταν σε δύο λόγους. Αρχικά
στην έλλειψη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ αντίδρασης της αγοράς και του πρίμιουμ
που σχετίζεται με το μέρισμα και δεύτερον στο εάν η θεωρία αυτή μπορεί να επεκταθεί ώστε να
λαμβάνει υπόψιν και τις ανακοινώσεις για τις μεταβολές των μερισμάτων. Βασιζόμενοι λοιπόν
σε ένα μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων που είχαν ανακοινώσει αυξήσεις και μειώσεις στα
μερίσματά τους κατά την διάρκεια της περιόδου 1963-2000, απέδειξαν πως όταν το πρίμιουμ
που σχετίζεται με το μέρισμα είναι υψηλό, οι επιχειρήσεις ειναι περισσότερο πιθανό να
αυξήσουν τα μερίσματα που διανείμουν και η αύξηση αυτή τείνει να είναι μεγαλύτερη απ’ότι
αναμένεται στην αγορά. Τα αντίθετα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε περίπτωση χαμηλότερου
πρίμιουμ. Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Διοίκηση ενός οργανισμού λαμβάνει υπόψιν
τη διαφορετική ζήτηση των επενδυτών για μερίσματα στις αποφάσεις της για θέσπιση
Μερισματικής πολιτικής εφόσον επηρεάζει την τιμή της μετοχής της. Τέλος, η Διοίκηση η οποία
αγνοεί την ζήτηση και τις προτιμήσεις των επενδυτών για μερίσματα τιμωρείται συνήθως με μία
χαμηλότερη τιμή μετοχής από την αγορά.

2.3.4 Εμπειρικές Μελέτες: ο Κίνδυνος της Επιχείρησης ως προσδιοριστικός
παράγοντας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων
Μια εκτεταμένη έρευνα στη βιβλιογραφία Μερισματικής πολιτικής έχει αφιερωθεί στην
αξιολόγηση της επίδρασης και της σχέσης μεταξύ μερισμάτων και Επιχειρησιακού κινδύνου.
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Για την μέτρηση του κινδύνου της επιχείρησης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διαφορετικές
μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένης της μεταβλητότητας των αποδόσεων των μετοχών, της
μεταβλητότητας των κερδών, του συστηματικού κινδύνου, των αλλαγών στο κόστος κεφαλαίου
της επιχείρησης κ.α. Οι διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών έπειτα από αυξήσεις ή μειώσεις
μερισμάτων ερμηνεύονται από τους επενδυτές ως μία θετική ή αρνητική είδηση. Η είδηση αυτή
θα μπορούσε να σχετίζεται με τη βιωσιμότητα ή την μεταβλητότητα των μελλοντικών κερδών
αλλά και του συστηματικού κινδύνου.
Πρώιμες εμπειρικές μελέτες εξηγούν το ρόλο του συστηματικού κινδύνου στην διαμόρφωση της
Μερισματικής πολιτικής των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της θεωρίας του «Σήματος» στην
Αγορά. Πιο συγκεκριμένα, το 1977 ο Pettit λαμβάνοντας 914 χαρτοφυλάκια εισηγμένων
επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για μία περίοδο επτά ετών (από το 1965 έως
το 1971), υποστηρίζει πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ συστηματικού κινδύνου
επιχείρησης και απόδοσης μερισμάτων. Υποστηρίζει μάλιστα πως οι μεταβολές στο κίνδυνο της
επιχείρησης αποτελούν το κυριότερο παράγοντα ύπαρξης διαφορών ανάμεσα σε πραγματικά και
προσδοκώμενα κέρδη για την επιχείρηση. Παρόμοια, ο Rozeff το 1982 μελέτησε τη σχέση
μεταξύ του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων και του συστηματικού κινδύνου (beta) σε ένα
δείγμα 1.000 Αμερικανικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της
περιόδου 1974-1980. Από την έρευνα του διαπίστωσε ότι ο λόγος αποπληρωμής μερισμάτων
(Dividend Payout ratio) είναι αρνητική συνάρτηση του συστηματικού κινδύνου της επιχείρησης,
υποθέτοντας πως ο συστηματικός κίνδυνος ενσωματώνει τόσο την λειτουργική όσο και την
χρηματοοικονομική μόχλευση. Έτσι, όσο υψηλότερο είναι το beta της επιχείρησης, τόσο πιο
δαπανηρή είναι η εξωτερική χρηματοδότηση. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις με υψηλό
συστηματικό κίνδυνο τείνουν να έχουν χαμηλότερους δείκτες καταβολής μερισμάτων με
απώτερο σκοπό να ελαχιστοποιήσουν το κόστος της εξωτερικής χρηματοδότησης. Στο ίδιο
πλαίσιο κινήθηκαν και οι Grullon et al. οι οποίοι μελέτησαν την επίδραση των μερισματικών
αλλαγών και του συστηματικού κινδύνου στις τιμές των μετοχών. Η ανάλυση τους βασίστηκε
σε ανακοινώσεις αύξησης και μείωσης μερισμάτων Αμερικανικών επιχειρήσεων κατά την
περίοδο 1967-1993. Παρατήρησαν ότι για τις επιχειρήσεις που ανακοίνωσαν αύξηση στα
μερίσματα τους σημειώθηκε μείωση του συστηματικού κινδύνου ενώ τα αντίθετα αποτελέσματα
παρατηρήθηκαν για όσες ανακοίνωσαν μειώσεις Μερισμάτων.
Μία διαφορετική προσέγγιση για τον προσδιορισμό του κινδύνου ακολούθησαν στην έρευνά
τους οι M.Amidu και J. Abor το 2006. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα εισηγμένων επιχειρήσεων
στο Χρηματιστήριο της Γκάνα για την περίοδο 1998-2003, προσπάθησαν να προσδιορίσουν τον
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τρόπο με τον οποίο η κερδοφορία, ο κίνδυνος, οι ταμειακές ροές, οι φόροι, ο ρυθμός ανάπτυξης
των πωλήσεων και η αγοραία αξία της επιχείρησης επηρεάζουν τα μερίσματα. Ο κίνδυνος
προσδιορίστηκε για το δείγμα τους ως η μεταβλητότητα των κερδών από έτος σε έτος,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως υπάρχει αρνητική και μη στατιστικά σημαντική σχέση
μεταξύ κινδύνου και δείκτη Πληρωμής Μερισμάτων. Υποστήριξαν πώς οι επιχειρήσεις που
βιώνουν αστάθεια κερδών δυσκολεύονται να διατηρήσουν ένα σταθερό Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων, και για αυτό επιλέγουν να πληρώνουν λιγότερο ή και καθόλου μέρισμα. Από την
άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις με σχετικά σταθερά κέρδη είναι σε καλύτερη θέση να προβλέψουν
τα μελλοντικά τους κέρδη και κατά συνέπεια είναι πιο πιθανό να διαθέσουν μεγαλύτερο μερίδιο
των κερδών τους ως μέρισμα στους Μετόχους.
Το 2002 η Mehta προσπάθησε να ερευνήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες του Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο του Abu Dhabi για μία
συνολική περίοδο 5 ετών, από το 2005 έως το 2009. Χρησιμοποιώντας 149 επιχειρήσεις οι
οποίες δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους εκτός των ασφαλιστικών και
χρηματοοικονομικών,

μελέτησε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον Δείκτη Καταβολής

Μερισμάτων και την κερδοφορία, τον κίνδυνο, τη ρευστότητα, το μέγεθος και τη
Χρηματοοικονομική Μόχλευση της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τους Pettit, Rozeff και
Mohammed et. Al., ως μέτρο του κινδύνου χρησιμοποίησε το δείκτη Price to Earnings (P/E
ratio), υποθέτοντας πως εμπεριέχει τον εκτιμώμενο κίνδυνο που σχετίζεται με τα μελλοντικά
κέρδη της επιχείρησης, στη βάση της υπόθεσης πως ένας υψηλός δείκτης P/E δηλώνει ότι οι
επενδυτές προσδοκούν υψηλότερα μελλοντικά κέρδη συγκριτικά με εκείνα επιχειρήσεων που
σημειώνουν αντίστοιχα έναν χαμηλότερο δείκτη P/E. Από την έρευνα της κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική και μάλιστα αρνητική συσχέτιση μεταξύ
κινδύνου και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Συγκεκριμένα, αποδείχθηκε ότι οι επιχειρήσεις
με υψηλό P/E ενέχουν μικρότερο κίνδυνο και διαθέτουν περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Με
άλλα λόγια, υποστήριξε ότι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όσο μεγαλύτερο PE έχουν οι
επιχειρήσεις, τόσο μικρότερο κίνδυνο θα έχουν και θα μπορούν να διαθέσουν υψηλότερα
μερίσματα (υψηλότερο Dividend Payout ratio).
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2.3.5 Εμπειρικές Μελέτες: η Ρευστότητα της Επιχείρησης ως προσδιοριστικός
παράγοντας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων
Όπως διατυπώθηκε και στην παραπάνω βιβλιογραφία, διάφοροι ερευνητές έχουν προσπαθήσει
να προσδιορίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την Μερισματική πολιτική των
επιχειρήσεων, το ύψος των μερισμάτων που επιλέγουν να διανείμουν αλλά και στις συνθήκες
κάτω από τις οποίες οι επενδυτές προτιμούν να λάβουν μέρισμα έναντι άλλων μεθόδων
αποζημίωσης. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ Ρευστότητας και Μερισματικής πολιτικής δεν είχε
γνωρίσει μέχρι τα τελευταία έτη ιδιαίτερη προσοχή. Το 2006 οι DeAngelo et al. μελέτησαν την
επίδραση της ρευστότητας στην απόφαση της επιχείρησης για διανομή μερίσματος εστιάζοντας
σε μη χρηματοοικονομικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες διαπραγματεύονταν στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για την περίοδο 1973-2002. Από την ανάλυσή τους προκύπτει
ότι επιχειρήσεις με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα είναι λιγότερο πιθανό να πληρώσουν ή να
διαθέσουν μεγάλο κεφάλαιο ως μέρισμα. Ειδικότερα, απέδειξαν πως το ποσοστό των
εισηγμένων επιχειρήσεων που πλήρωνουν μέρισμα είναι μεγαλύτερο όσο πιο υψηλό είναι το
ποσοστό των παρακρατηθέντων κερδών ως προς το σύνολο των Περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης. Ακόμη, υποστήριξαν πως υπάρχει μια ισχυρή και στατιστικά σημαντική σχέση
μεταξύ απόφασης διανομής μερίσματος και του μείγματος παρακρατηθέντων – διανεμηθέντων
κερδών, η οποία φαίνεται να επιδρά ακόμη περισσότερο στην πιθανότητα διανομής μερίσματος
απ’ ότι τα μέτρα της τρέχουσας κερδοφορίας και ανάπτυξης.
Ο G. Griffin (2010) θέλησε να ερευνήσει τη σχέση μεταξύ ρευστότητας και πολιτικής
μερισμάτων στο βαθμό που η πρώτη επηρεάζει την απόφαση του ύψους των μερισμάτων που θα
διανεμηθούν στους Μετόχους. Για τους σκοπούς της έρευνας μελέτησε εισηγμένες επιχειρήσεις
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε Καναδά,
Αυστραλία, Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, Χονγκ Κονγκ και Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο
1988-2006. Οι αγορές αυτές θεωρήθηκαν κατάλληλες λόγω του ότι χαρακτηρίζονταν από
σχετικά μικρό μέγεθος και χαμηλή ρευστότητα. Η τελική διαπίστωση της μελέτης ήταν ότι σε
αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε αρνητική σχέση μεταξύ ρευστότητας και μερισμάτων, ιδίως
σε μικρότερες και λιγότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι χώρες των
οποίων οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν στενότερους δεσμούς με την χρηματιστηριακή αγορά
των ΗΠΑ τείνουν να παρουσιάζουν αυτή τη σχέση σε μεγαλύτερο βαθμό από εκείνες τις αγορές
με χαμηλότερους δεσμούς με την Χ.Α. των ΗΠΑ.
Το 2015 ο I. Ahmed προσπάθησε να ερευνήσει την επίδραση της Ρευστότητας και της
Κερδοφορίας στην Μερισματική πολιτική των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στα Ηνωμένα
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Αραβικά Εμιράτα (Η.Α.Ε.) κατά την διάρκεια της περιόδου 2005-2012, προσδιορίζοντας
παράλληλα τις διαφορές ανάμεσα σε Ισλαμικές και Εμπορικές Τράπεζες. Ο Τραπεζικός κλάδος
στα Η.Α.Ε. δεν είχε μελετηθεί διεξοδικά στην βιβλιογραφία οπότε αποτελούσε αντικείμενο
υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος κατά τον Ahmed. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε
περιλάμβανε το 75% του συνόλου των Τραπεζών στα Η.Α.Ε. και αυτό γιατί το 25% αφορούσε
Τραπεζικά Ιδρύματα με έναρξη δραστηριότητας από το 2010 και μετά. Η χρονική περίοδος υπό
διερεύνηση χωρίστηκε σε δύο επιμέρους περιόδους : την περίοδο προ κρίσης 2005-2008 και την
περίοδο μετά κρίσης 2009-2012 προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές στην συμπεριφορά
των Ιδρυμάτων. Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης απέδειξαν πως υπάρχει μια
θετική και μάλιστα ισχυρή σχέση μεταξύ ρευστότητας και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων τόσο
μεταξύ Ισλαμικών όσο και μεταξύ Εμπορικών Τραπεζών.
Αντίστοιχα, το 2017 οι Jiang et al. προσπάθησαν να προσδιορίσουν το πληροφοριακό
περιεχόμενο της ρευστότητας στη διαμόρφωση του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων,
μελετώντας εισηγμένες επιχειρήσεις στην Κίνα. Το τελικό δείγμα προς μελέτη αποτελούνταν
από 2,473 μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις με διαθέσιμα δεδομένα για μια συνολική
περίοδο 15 ετών, από το 2000 έως 2014, αφού πρώτα είχαν αφαιρεθεί οι επιχειρήσεις που
συνέχιζαν να πληρώνουν μέρισμα ακόμη και με αρνητικά κέρδη. Τα ευρήματά τους υποστήριξαν
την υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις υψηλής ρευστότητας τείνουν να αποδίδουν υψηλότερα
μερίσματα στους Μετόχους τους από εκείνες χαμηλότερης ρευστότητας. Η σχέση φαίνεται να
είναι ισχυρότερη όταν η ασυμμετρία πληροφόρησης είναι μεγαλύτερη αλλά και όταν οι Μέτοχοι
του πλειοψηφικού πακέτου δικαιωμάτων ψήφου έχουν κίνητρο να παραγκωνίσουν τους
επενδυτές μειοψηφίας. Περαιτέρω, διαπιστώνεται ότι οι αντιδράσεις της αγοράς στις διατάξεις
της Ρυθμιστικής Επιτροπής των Κινητών Αξιών της Κίνας που απαιτούν πληρωμές μερισμάτων
σε μετρητά είναι πιο ευνοϊκές για επιχειρήσεις με χαμηλή ρευστότητα. Σε γενικές γραμμές, τα
ευρήματα τους υποστήριξαν το γεγονός ότι η ρευστότητα αποτελεί ένα τρόπο περιορισμού του
προβλήματος της αντιπροσώπευσης και της ασύμμετρης πληροφόρησης και, ως εκ τούτου,
μπορεί να αυξήσει τις πληρωμές μερισμάτων.

2.3.6 Εμπειρικές Μελέτες: η Χρηματοοικονομική Μόχλευση ως προσδιοριστικός
παράγοντας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων
Η Θεωρία του κόστους αντιπροσώπευσης υποστηρίζει πως η Μερισματική πολιτική και η
Κεφαλαιακή Διάρθρωση της επιχείρησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της
ασύμμετρης πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα μερίσματα και το χρέος μπορούν να
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λειτουργήσουν ως μηχανισμοί μείωσης της πλεονάζουσας ρευστότητας που βρίσκεται υπό την
διαχείριση της Διοίκησης (Aivazian 2003). Η διαθέσιμη βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι η
χρηματοοικονομική μόχλευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες
προσδιορισμού της Μερισματικής πολιτικής. Το 1992 οι Jensen et al. ανέλυσαν 565 και 632
επιχειρήσεις σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, το 1982 και το 1987 αντίστοιχα,
αποδεικνύοντας πως υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ χρηματοοικονομικής μόχλευσης και
Μερισματικής πολιτικής. Το συμπέρασμα αυτό βασίστηκε στην ιδέα ότι οι επιχειρήσεις με
χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση έχουν άφθονες ταμειακές ροές που θα μπορούσαν να
διανεμηθούν με τη μορφή μερισμάτων ως μέσο ελαχιστοποίησης του προβλήματος της
ασυμμετρίας των πληροφοριών.
Το 2011 οι Asif et al. προσπάθησαν να ερευνήσουν την επίδραση της Χρηματοοικονομικής
Μόχλευσης στην Μερισματική πολιτική, μελετώντας 403 εισηγμένες επιχειρήσεις στο
Χρηματιστήριο του Καράτσι (KSE) την περίοδο από το 2002 έως το 2008. Η ανάλυση τους
κατέληξε στο συμπέρασμα ύπαρξης ανρητικής συσχέτισης μεταξύ Χρηματοοικονομικής
Μόχλευσης και μερισμάτων εφόσον παρατηρήθηκε ότι όσο μεγαλύτερος ήταν ο δείκτης
Μόχλευσης της επιχείρησης, τόσο μικρότερο ήταν το μέρισμα ανά μετοχή που επέλεγε να
διανείμει στους Μετόχους της.
To 2015 οι Bliss et al. απέδειξαν την ύπαρξη θετικής συσχέτισης μεταξύ Χρηματοοικομικής
Μόχλευσης και μερισμάτων. Συγκεκριμένα ανέλυσαν πως οι επιχειρήσεις αντιδρούν σε αλλαγές
του κόστους εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης στην περίοδο της κρίσης το 20082009 αλλά και πως οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν την Μερισματική τους πολιτική. Τα στοιχεία
της έρευνας τους δείχνουν ότι οι μειώσεις των μερισμάτων είναι μεγαλύτερες και πιο
διαδεδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου κρίσης, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που είναι
περισσότερο ευάλωτες στις διαταραχές του κόστους άντλησης εξωτερικών κεφαλαίων.
Συνολικά, τα ευρήματα τους υποστήριξαν ότι η κρίση αύξησε το κόστος της εξωτερικής
χρηματοδότησης με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις να στραφούν σε μειώσεις μερισμάτων και
διατήρηση της πλεονάζουσας ρευστότητας ως εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης.
Στις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες εμπειρικές μελέτες (εξ’όσων γνωρίζω) περιλαμβάνεται η
έρευνα των Odum, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017. Διατυπώνοντας την αυξανόμενη ανάγκη
αναβάθμισης της χρηματοοικονομικής μόχλευσης στις επιχειρήσεις, επιδίωξαν να διερευνήσουν
την επίδραση της μόχλευσης στην πληρωμή μερισμάτων μελετώντας επιλεγμένες
κατασκευαστικές εταιρείες στη Νιγηρία. Για την έρευνα τους χρησιμοποίκησαν ένα δείγμα 50
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εισηγμένων εταιρειών με διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία μερισμάτων κατά την διάρκεια της
χρονικής περιόδου 2011 - 2015. Το αποτέλεσμα της μελέτης ήταν ότι η μακροπρόθεσμη
μόχλευση έχει θετική επίδραση στη μερισματική πολιτική της εταιρείας. Ακόμη, ισχυρίστηκαν
ότι η αλληλεπίδραση της ηλικίας και της κερδοφορίας ήταν σημαντική για τον προσδιορισμό
της Μερισματικής πολιτικής της επιχείρησης κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η μελέτη
συνέστησε, μεταξύ άλλων, ότι η διάθρωση του χρέους μπορεί να αποτελέσει σημαντικό
παράγοντα εξέτασης κατά την επιλογή επένδυσης σε μετοχές εταιρειών στη Νιγηρία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψιν την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τα ευρήματα των διαφόρων μελετών
που έχουν πραγματοποιηθεί στο οικονομικό περιβάλλον, υπάρχουν αρκετές μεταβλητές που
ενδέχεται να επηρεάσουν την αποφάση διανομής μερίσματος μιας επίχειρησης. Οι μεταβλητές
αυτές φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την χώρα προς εξέταση, τη χρονική περίοδο
της μέλετης, το οικονομικό, πολιτικό και νομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηποιείται η
επιχειρήση κ.ο.κ. Στην συγκεκριμένη έρευνα, οι μεταβλητές που θα διερευνηθούν ως προς την
σχέση τους με τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων είναι το Μέγεθος της επιχείρησης, η
Κερδοφορία, ο Κίνδυνος, η Ρευστότητα και η Χρηματοοικονομική Μόχλευση. Οι μεταβλήτες
αυτές επιλέχθηκαν ως τις πιο πιθανές μεταβλητές προσδιορισμού της Μερισματικής πολιτικής
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η δομή του υπόλοιπου κεφαλαίου περιλαμβάνει σύντομη
ερμηνεία των επιλεγμένων μεταβλητών, το μέτρο υπολογισμού τους καθώς και τον
προσδιορισμό των υποθέσεων υπό διερεύνηση, ενώ συνοπτικά τα ανωτέρω παρουσιάζονται στο
τέλος του κεφαλαίου στον Πίνακα 1.

3.1

Το Μέγεθος της Επιχείρησης

Η προηγούμενη βιβλιογραφία υποστήριξε πως υπάρχει μια ξεκάθαρη σχέση μεταξύ μεγέθους
επιχείρησης και Μερισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις τείνουν
να αποδίδουν υψηλότερα μερίσματα σε σχέση με τις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες
αντιμετωπίζουν δυσκολίες εύρεσης κεφαλαίων. Εν αντιθέσει, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν
ευκολότερη και γρηγορότερη πρόσβαση στις Κεφαλαιακές αγορές με αποτέλεσμα να είναι
λιγότερο εξαρτημένες σε εσωτερική χρηματοδότηση και να μπορούν να πληρώσουν Μερίσματα.
Οι Holder και Hexter (1998), Eriotis (2005), Duha Al-Kuwari (2009), H. Ahmed και A.Y. Javid
(2009) υποστήριξαν την ίδια άποψη.
Ως μέτρο του Μεγέθους της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε ο φυσικός λογάριθμος της λογιστικής
αξίας του συνόλου των Περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (Mehta 2012).
Μέτρο: Size (LTA) = Natural Log of Total Assets
Υπόθεση 1: Στην έρευνα αυτή η πρώτη υπόθεση που θα εξετασθεί θα είναι η ύπαρξη θετικής
σχέσης μεταξύ Μεγέθους επιχείρησης και Μερισματικής πολιτικής.

30 | P a g e

3.2

Η Κερδοφορία της Επιχείρησης

Ως Κερδοφορία ορίζουμε την ικανότητα μιας επιχείρησης να παράγει κέρδος. Η κερδοφορία
είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του εύρους του κέρδους μιας
επιχείρησης σε σχέση με το μέγεθός της αλλά και ως μέτρο της αποτελεσματικότητας της,
δηλαδή του κατά πόσο είναι σε θέση να δημιουργήσει κέρδος. Προηγούμενοι ερευνητές έχουν
αποδείξει ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ Κερδοφορίας και Μερισματικής πολιτικής, ωστόσο τα
αποτελέσματα αναφορικά με το είδος της σχέσης (θετικής ή αρνητικής) ποικίλουν.
Σύμφωνα με την «Pecking order» θεωρία, οι επιχειρήσεις προτιμούν να βασίζονται περισσότερο
σε εσωστερικές πηγές χρηματοδότησης με αποτέλεσμα να διαθέτουν μικρότερα ποσά για
Μέρισμα και να διατηρούν υψηλότερα ποσά ως παρακρατηθέντα κέρδη. Με άλλα λόγια, οι
περισσότερο κερδοφόρες επιχειρήσεις τείνουν να αποδίδουν μικρότερα μερίσματα. Οι Amidu
και Abor (2006) υποστήριξαν ότι υπάρχει ισχυρή αρνητική σχέση μεταξύ Κερδοφορίας και
Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων, η οποία ερμηνευόταν ως την προτίμηση της επιχείρησης να
επενδύει στα περιουσιακά της στοιχεία από το να διανείμει μέρισμα στους Μετόχους. Σε
αντίθεση με την άποψη αυτή, υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες υποστηρίζουν την ύπαρξη
θετικής σχέσης μεταξύ Κερδοφορίας και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Συγκεκριμένα,
επιχειρήσεις με σχετικά διαχρονικά σταθερά κέρδη έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν
μερίσματα και μάλιστα όσο πιο κερδοφόρες είναι τόσο υψηλότερα μερίσματα παρατηρείται να
αποδίδουν. Την άποψη αυτή υποστήριξαν με τις έρευνές τους οι Booth et al. (2003) και οι Li &
Lie (2006).
Στην παρούσα μελέτη για τον προσδιορισμό της Κερδοφορίας θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες
της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων καθώς και ο δείκτης Κέρδη
ανά Μετοχή.
Μέτρο:
 Return on Equity (ROE) = Net Profit after Preference Dividend / No of Outstanding
Shares
 Return on Assets (ROA) = Net Profit / Total Assets
 Earnings per Share (EPS) = Net Profit / No of Outstanding Shares
Υπόθεση 2: Διερεύνηση ύπαρξης θετικής συσχέτισης μεταξύ Κερδοφορίας και Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων.

31 | P a g e

3.3

Ο κίνδυνος της Επιχείρησης

Ο λόγος της Τιμής ανά Μετοχή προς τα Κέρδη ανά Μετοχή (P/E ratio) θεωρείται ότι
ενσωματώνει τον εκτιμώμενο κίνδυνο που σχετίζεται με τα μελλοντικά κέρδη μιας επιχείρησης
(Mehta 2012). Ένας υψηλός δείκτης P/E υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναμένουν υψηλότερη
αύξηση των κερδών στο μέλλον συγκριτικά με τα κέρδη των επιχειρήσεων που διακρίνονται από
ένα χαμηλό δείκτη P/E. Μία αύξηση των μερισμάτων συνδέεται με μείωση του κινδυνού που
σχετίζεται με τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχειρήσεις στους Μετόχους, γεγονός το οποίο
οδηγεί σε αύξηση της τιμής της μετοχής και αντίστοιχα του δείκτη P/E. Με άλλα λόγια, ένας
υψηλός δείκτης P/E μπορεί να σχετίζεται με χαμηλό κίνδυνο και μεγαλύτερο Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων ενώ αντίστοιχα ένας χαμηλός δείκτης P/E με υψηλό κίνδυνο και μικρότερο Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων.
Μέτρο: Risk (P/E) = Price of Share / Earnings per Share
Υπόθεση 3: Θα διερευνηθεί η ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ Κινδύνου και Μερισματικής
πολιτικής ή διαφορετικά η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ δείκτη P/E και Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων.

3.4

Η Ρευστότητα της Επιχείρησης

Η Ρεύστοτητα αποδείχθηκε ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας προσδιορισμού της
Μερισματικής πολιτικής των επιχειρήσεων στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ωστόσο όπως και
στην περίπτωση της Κερδοφορίας, οι απόψεις αναφορικά με την επίδραση της στην απόφαση
διανομής μερίσματος διίστανται. Ειδικότερα, οι Ahmed και Javid (2009) υποστήριξαν πως οι
επιχειρήσεις με μεγαλύτερη ρευστότητα είναι περισσότερο πιθανό να πληρώσουν μέρισμα σε
σχέση με τις επιχειρήσεις χαμηλότερης ρευστότητας. Η βάση αυτού του συμπεράσματος ήταν
κυρίως ότι τα μερίσματα εξαρτώνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό από τις ταμειακές ροές της
επιχείρησης, οι οποίες «φανερώνουν» την ικανότητα της να αποδώσει μέρισμα. Έτσι, μία
επιχείρηση με χαμηλή ρευστότητα είναι λιγότερο πιθανό να προχωρήσει σε διανομή μερισμάτων
λόγω έλλειψης ταμειακών διαθεσίμων. Αντίθετα, υπάρχουν ερευνητές οι οποίοι απέδειξαν πως
υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ Ρευστότητας και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων, εφόσον
επιχειρήσεις με υψηλή ρευστότητα αποδείχθηκε πως ήταν λιγότερο πρόθυμες να διαθέσουν
μέρισμα. Η άποψη αυτή υιοθετήθηκε από τους DeAngelo (2006) και Griffin (2010).
Μέτρο: Liquidity (CR) = Current Assets / Current Liabilities
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Υπόθεση 4: Στην παρούσα έρευνα θα διερευνηθεί η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ Ρευστότητας
και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων.

3.5

Η Χρηματοοικονομική Μόχλευση της Επιχείρησης

Ως Μόχλευση ορίζεται το ποσό των δανειακών κεφαλαίων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για
να χρηματοδοτήσει τα περιουσιακά της στοιχεία και της επενδύσεις της. Οι εμπειρικές μελέτες
αναφορικά με την σχέση μεταξύ Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Μερισματικής πολιτικής
δίνουν ανάμεικτα συμπεράσματα. Ωστόσο, οι περίσσοτερες υποστηρίζουν την ύπαρξη
αρνητικής σχέσης μεταξύ Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων, όπου όσο μεγαλύτερη είναι η μόχλευση της επιχείρησης τόσο μικρότερος
αποδεικνύεται πως είναι ο Δείκτης Καταβολής Μερισμάτων. Ο Rozeff (1982) επισήμανε πως οι
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό ξένα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την
λειτουργία τους (υψηλή Μόχλευση) χαρακτηρίζονται από Δείκτες Καταβολής Μερισμάτων
χαμηλού επιπέδου λόγω της προσπάθειας τους να μειώσουν τα κόστη συναλλαγών που
σχετίζονται με εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης.
Μέτρο: Leverage = Short-term and Long-term Liabilities / Total Shareholder’s Equity
Υπόθεση 5: Διερεύνηση ύπαρξης αρνητικής σχέσης μεταξύ Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης
και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Επιλεγμένες Μεταβλητές και Σύμβολα
Dependent variable

Symbol

Description

Dividend payout

DPR

Cash Divideds / Net Profit * 100

Independent
variables

Symbol

Description

Size

LTA

Natural Log of Total Assets

ROA

Net Profit / Total Assets
Net Profit less Preferred Dividends / Shareholder's
Equity

Profitability

ROE
EPS

Risk

PE

Liquidity

CR

Leverage

LEV
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Net Profit less Preferred Dividends / Number of
outstanding Common Shares
P/E ratio as Market price per share / Earnings per
Share
Current Assets / Current Liabilities
Short-term and Long-term
Shareholder's Equity

liabilities

/

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
4.1

Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την
έρευνα και συγκεκριμένα τα δεδομένα και το δείγμα, τα μέσα καθώς και οι τεχνικές που
υιοθετήθηκαν για την ανάλυση. Σκόπος της ανάλυσης του δείγματος, είναι ο προσδιορισμός των
κυριότερων παραγόντων που επηρεάζουν τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων και συνεπώς την
Μερισματική πολιτική στην Ελλάδα. Η περίοδος που επιλέχθηκε προς διερεύνηση είναι τα έτη
2009-2018, κατα την διάρκεια της οποίας η Ελλάδα βρισκόταν σε περίοδο οικονομικής ύφεσης.

4.2

Δεδόμενα και Δείγμα

4.2.1 Κριτήρια Επιλογής Δεδομένων
Κύριο στόχο αυτής της έρευνας αποτέλεσε η μελέτη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ερευνήτρια προσπάθησε να
συγκεντρώσει τα πιο πρόσφατα δεδομένα για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις με σκοπό τα
αποτελέσματα να απεικονίζουν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό τις πραγματικές συνθήκες κάτω
από τις οποίες λειτουργούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για αυτό το σκόπο, επιλέχθηκε μία
συνολική περίοδος έρευνας 10 ετών, από το 2009 έως το 2018, η οποία περιλαμβάνει την
επίδραση της οικονομικής κρίσης στη χώρα αλλά και τις προσπάθειες ανάκαμψης της
οικονομίας.
Πρωταρχική πηγή των οικονομικών και λογιστικών στοιχείων αποτέλεσε η βάση δεδομένων
Thomson Reuters Datastream, ενώ σε δεύτερο στάδιο (μετά την επιλογή του δείγματος) και οι
ηλεκτρονικές σελίδες των επιχειρήσεων. Για την ανάλυση, επιλέχθηκαν επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς εκτός των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών
κλάδων, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στον κλάδο ενέργειας, τηλεπικοινωνιών,
εμπορίας προϊόντων, αλλά και στο φαρμακευτικό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό κλάδο και
κλάδο καπνοβιομηχανίας. Ο κλάδος των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και των
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων δεν επιλέχθηκε κυρίως λόγω του γεγονότος πως οι Τράπεζες δεν
προχωρούσαν στην διανομή Μερίσματος από το 2008 και έπειτα. Το αρχικό δείγμα
αποτελούνταν με αυτό τον τρόπο από 118 επιχειρήσεις.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κωδικοί των δεδομένων που λήφθηκαν απο την
Datastream για τον υπολογισμό των επιλεγμένων μεταβλητών (όπως προσδιορισθήκαν στο
Κεφάλαιο 3), βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η έρευνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Δεδομένα που λήφθηκαν από την Datastream

Item
Net Income
Total Assets
Preferred Dividends

Symbol
ni
ta
pd

Outstanding Common
cs
Shares (end of period)

Code
WC01706
WC02999
WC05401

Use
ROA, ROE, EPS,
ROA, LTA
ROE, EPS

WC05301

EPS

Shareholder's Equity
Market Price
Current Assets
Current Liabilities
Short and Long-term
liabilities
Cash Dividends

seq
mp
ca
cl

WC03501
WC05001
WC02201
WC03101

ROE, LEV
PE
CR
CR

tl

WC03351

LEV

cdic

WC04551

Accounting Standards

acs

WC07536

DPR
Για
λόγους
Περιορισμού

Date of Fiscal year end dye

WC05350

Για
λόγους
Περιορισμού

Currency of document

WC06099

Για
λόγους
Περιορισμού

cur

4.2.2 Περιγραφή Δείγματος
Για την αποφυγή μεροληψίας στο δείγμα, η ερευνήτρια επίλεξε την εισαγωγή επιχειρήσεων που
κατά την διάρκεια της 10ετίας είχαν ή δεν είχαν πληρώσει Μέρισμα. Αυτή η επιλογή
στηρίχθηκε κυρίως στην υπόθεση πως η απόφαση μιας επιχείρησης για την μη διανομή
Μερίσματος αποτελεί και αυτή μια υιοθετημένη Μερισματική πολιτική που είναι σκόπιμο να
διερευνηθεί. Επιπρόσθετα, οι ακόλουθοι περιορισμοί / παραδοχές εφαρμόσθηκαν στο δείγμα:


Βάση της έρευνας αποτελέσαν οι επιχειρήσεις με κοινό νόμισμα (EUR), κοινά
Λογιστικά Πρότυπα (Διεθνή – IFRS) και με κοινή ημερομηνία κλεισίματος οικονομικού
έτους.
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Όλες οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπήρχαν δεδομένα για κανένα έτος αφαιρέθηκαν
από το δείγμα



Οι επιχειρήσεις που ήταν εισηγμένες σε άλλα χρηματιστήρια πλήν το Χρηματιστήριο
Αθηνών, αφαιρέθηκαν από το δείγμα (1 παρατήρηση)



Τέλος, οι επιχειρήσεις με ακραίες τιμές περιορίστηκαν από το δείγμα.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάλυσης και της εφαρμογής των ανωτέρω περιορισμών στο δείγμα,
το τελικό δείγμα προς διευρέυνηση αποτελούνταν απο 23 εισηγμένες επιχειρήσεις μεγάλης
Κεφαλαιοποίησης με περίπου 230 παρατηρήσεις ετησίως.

4.3

Τεχνική Προσέγγιση και Μέσα Ανάλυσης

4.3.1 Σχεδιασμός Μεθοδολογίας
Για να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που επιδρούν στην διαμόρφωση της
Μερισματικής πολιτικής στην Ελλάδα, σε πρώτο στάδιο υιοθετήθηκε ως μέθοδος η ανάλυση
της συσχέτισης των μεταβλητών (Pearson’s Correlation) και σε δεύτερο στάδιο για την
ανάλυση των επεξηγηματικών μεταβλητών, η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με την
μέθοδο της προοδευτικής απόρριψης μεταβλητών.
Ειδικότερα, η ανάλυση της συσχέτισης μεταξύ του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων και των
ανεξάρτητων επιλεγμένων μεταβλητών (δλ. Μέγεθος, Κερδοφορία, Κίνδυνος, Ρευστότητα και
Μόχλευση), θεωρήθηκε πως θα αποδώσουν μία πρώτη ένδειξη της σχέσης μεταξύ των ανωτέρω
αλλά και του βαθμού συσχέτισης, τα οποία μένουν να επαληθευτούν και από την γραμμική
παλινδρόμηση. Οι μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων αναμένεται να έχουν τιμές είτε μεγαλύτερες του 0,5 υποδηλώντας
ισχυρή θετική συσχέτιση, είτε μικρότερες του -0,5 υποδηλώνοντας ισχυρή αρνητική συσχέτιση.
Όσων αφορά την πολλαπλή παλινδρόμηση με προοδευτική απόρριψη μεταβλητών, η μέθοδος
αυτή εφαρμόστηκε έχοντας ως τελικό στόχο την απομάκρυνση των λιγότερο στατιστικά
σημαντικών μεταβλητών του δείγματος για τον εντοπισμό εκείνων που ερμηνεύουν κατά το
μέγιστο δυνατό βαθμό το μοντέλο και ως επακόλουθο την εξαρτημένη μεταβλητή του Δεικτή
Καταβολής Μερισμάτων. Για την επίτευξη λοιπόν του ζητούμενου, θα πρέπει αρχικά η
ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου προσδιοριζόμενη από το R2 να είναι όσο των δυνατών
υψηλότερη (good fitting), αλλά και οι ανεξάρτητες μεταβλητές να είναι στατιστικά σημαντικές
(P-values > α=5%).

36 | P a g e

Και οι δύο τεχνικές ανάλυσης του δείγματος αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας ως στατιστικό
πρόγραμμα ανάλυσης το STATA (έκδοση 14.2), τα αποτελέσματα του οποίου εμφανίζονται
στους πίνακες που παρατίθενται στο Κεφάλαιο 5 και στο Παράρτημα.

4.3.2 Ανάπτυξη Μοντέλου
Η εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός
μοντέλου, το οποίο από το ένα σκέλος της εξίσωσης θα περιλαμβάνει την εξαρτημένη
μεταβλητή και από το άλλο σκέλος της εξίσωσης των σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών
προς διερεύνηση, δηλαδή των μεταβλητών που θα εξετασθούν ως προς το βαθμό συσχέτισης
τους με την εξαρτημένη μεταβλητή. Ο ευρύτερος μαθηματικός τύπος βάσει του οποίου θα
προσδιοριστεί το μοντέλο της συγκεκριμένης έρευνας δίνεται παρακάτω:
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + … + bi Xi + ε
Όπου,
Y = εξαρτημένη μεταβλητή,
a = η σταθερά,
bi = οι συντελεστές των μεταβλητών ,
Xi = οι ανεξάρτητες μεταβλητές,
ε = ο παράγοντας λάθους ή διαταρακτικός όρος ή σφάλμα,
Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και έχοντας ορίσει στο Κεφάλαιο 3 τις επιλεγμένες
μεταβλητές για τον προσδιορισμό της Μερισματικής Πολιτικής, το μοντέλο που θα αναπτυχθεί
από την στατιστική ανάλυση θα έχει την ακόλουθη μορφή:
DPR = a + b1 LTA + b2 ROA + b3 ROE + b4 EPS + b5 PE + b6 CR + b7 LEV + ε
Όπου,
 η εξαρτημένη μεταβλητή Y είναι ο Δείκτης Καταβολής Μερισμάτων (DPR),
 ο παράγοντας a είναι η σταθερά του μοντέλου
 οι ανεξάρτητες μεταβλητές Xi είναι το μέγεθος της επιχείρησης (LTA), η Κερδοφορία
(ROA, ROE, EPS), ο Κίνδυνος (PE), η Ρευστότητα (CR) και η Μόχλευση (LEV)
 οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών Xi είναι τα b1-7, τα οποία υποδηλώνουν
την σχέση μεταξύ εξαρτημένης – ανεξάρτητης μεταβλητής
 ο παράγοντας λάθους προσδιορίζεται από το ε
37 | P a g e

4.3.3 Έλεγχος Πολυσυγγραμμικότητας
Η πολυσυγγραμμικότητα αναφέρεται σε μία κατάσταση κατά την οποία δύο οι περισσότερες
μεταβλητές του υποδείγματος σχετίζονται σχεδόν γραμμικά, γεγονός που καθιστά δύσκολη
την αξιόπιστη εκτίμηση των συντελεστών της παλινδρόμησης. Διαφορετικά, αυτές οι
μεταβλητές μεταφέρουν τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται τα
αποτελέσματα του μοντέλου λόγω δυσκολίας απομόνωσης της επίδρασης της σχέσης μεταξύ
των ανεξάρτητων μεταβλητών.
Για να εντοπισθεί η ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών
του υποδείγματος χρησιμοποιήθηκε το Variance Inflator Model (VIF). Το VIF μπορεί να
υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση:
VIF = 1 / R2
O κανόνας απόφασης για την υπάρξη πολυσυγγραμμικότητας είναι ότι εάν ο συντελεστής VIF
για οποιαδήποτε ανεξάρτητη μεταβλητή ισούται με ένα, αυτή η μεταβλητή είναι ανεξάρτητη
από τις άλλες και δεν υπάρχει σημαντική γραμμική επίδραση στη σχέση μεταξύ αυτής και της
εξαρτημένης

μεταβλητής.

Η

ανεξάρτητη

μεταβλητή

θεωρείται

ότι

βρίσκεται

σε

πολυσυγγραμμικότητα με κάποια άλλη μεταβλητή εάν ο συντελεστής VIF είναι μεγαλύτερος
από πέντε.
Αποτέλεσμα Ελέγχου:
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, οι ανεξάρτητες μεταβλητές LTA, ROA, ROE, EPS, PE,
CR και LEV ελέχθηκαν ως προς την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας μέσω χρήσης του
μοντέλου VIF. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, όπως απεικονίζονται και στον κάτωθι πίνακα,
υποδεικνύουν την ύπαρξη πολυσυγγραμμικότητας για τις ανεξάρτητες μεταβλητές ROE (VIF
= 12.98 > 5) και LEV (VIF = 13.02 > 5):
. vif
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Variable

VIF

1/VIF

lev
roe
roa
lta
earnps
cr
pe

13.02
12.98
1.50
1.34
1.21
1.21
1.00

0.076821
0.077044
0.667779
0.745571
0.826041
0.827556
0.995558

Mean VIF

4.61

Αντιμετώπιση Προβληματος Πολυσυγγραμικότητας:
Για την αντιμετώπιση της ύπαρξης πολυσυγγραμμικότητας στις ανεξάρτητες μεταβλητές,
επιλέχθηκε αρχικά η απομάκρυνση της ανεξάρτητης μεταβλητής ROE που χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό της Κερδοφορίας, με σκόπο την εκ νέου εκτέλεση της παλινδρόμησης και τον
ελέγχο VIF. Με την απομάκρυνση της ελαττωματικής μεταβλητής ROE, επιλύθηκε το
πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας, εφόσον το VIF των υπολοίπων ανεξάρτητων
μεταβλητών ήταν μικρότερο από το 5 (βλ. ακόλουθο πίνακα).
. vif
Variable

VIF

1/VIF

roa
lta
cr
earnps
lev
pe

1.50
1.32
1.21
1.21
1.01
1.00

0.667779
0.755885
0.827856
0.828533
0.994162
0.995868

Mean VIF

1.21

4.3.4 Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας
Μία από τις βασικότερες υποθέσεις του κλασικού γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης είναι
πως ο διαταρακτικός όρος «ε» του πληθυσμού είναι μια τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο μηδέν
και

σταθερή

διακύμανση

για

όλες

τις

τιμές

της

εξαρτημένης

μεταβλητής

Υ

(ομοσκεδαστικότητα). Σε περίπτωση που η διακύμανση του διαταρακτικού όρου δεν είναι
σταθερή, τότε παρουσιάζεται το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας.
Το πρόβλημα που δημιουργείται από την ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας αναφέρεται κυρίως
στις

εκτιμήσεις

των διακυμάνσεων των

εκτιμητών του

υποδείγματος

και

στην

αποτελεσματίκοτητα τους. Συγκεκριμένα, οδηγούμαστε σε υποεκτίμηση των διακυμάνσεων
τους, υψηλότερες τιμές των στατιστικών t και F και σε μη αξιόπιστα συμπεράσματα.
Αποτέλεσμα Ελέγχου:
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, το δείγμα ελέχθηκε ως προς την ύπαρξη
ετεροσκεδαστικότητας χρησιμοποιώντας τον έλεγχο White, αφού προηγουμένως είχαν ορισθεί
τόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές (LTA, ROA, EPS, PE, CR και LEV), όσο και η εξαρτημένη
μεταβλητή (DPR) στο STATA.
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Από αυτό τον ελέγχο δεν προέκυψε η ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας, γεγονός το οποίο

-15000 -10000

-5000

0

5000

επιβεβαιώνεται και από το ακόλουθο διάγραμμα :

9

10

11

12

13

14

lta
dpr
earnps
cr

roa
pe
lev

Πηγή: STATA, απεικόνιση μέσω χρήσης εντολής “ twoway scatter dpr roa earnps pe cr lev lta”

4.4

Οριστικοποίηση Μεταβλητών του Μοντέλου

Η ανάλυση που προηγήθηκε οδήγησε στην απόρριψη της ανεξάρτητης μεταβλητής ROE που
είχε αρχικά επιλεγεί ως ένας τρόπος υπολογισμού της επίδρασης της Κερδοφορίας στον Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων. Έχοντας απορρίψει την συγκεκριμένη μεταβλητή, το δείγμα δεν
αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας ούτε ετεροσκεδαστικότητας, επομένως
μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του μέσω των μεθόδων που ορίσθηκαν παραπάνω
(α. Ανάλυση Στσχέτισης και β. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση με σταδιακή απόρριψη
μεταβλητών).
Επομένως, το τελικό μοντέλο προς ανάλυση διαμορφώνεται ως εξής:
DPR = a + b1 LTA + b2 ROA + b3 EPS + b4 PE + b5 CR + b6 LEV + ε
Όπου,
 η εξαρτημένη μεταβλητή Y είναι ο Δείκτης Καταβολής Μερισμάτων (DPR),
 ο παράγοντας a είναι η σταθερά του μοντέλου
 οι ανεξάρτητες μεταβλητές Xi είναι το μέγεθος της επιχείρησης (LTA), η Κερδοφορία
(ROA, EPS), ο Κίνδυνος (PE), η Ρευστότητα (CR) και η Μόχλευση (LEV)
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 οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών Xi είναι τα b1-6, τα οποία υποδηλώνουν
την σχέση μεταξύ εξαρτημένης – ανεξάρτητης μεταβλητής
 ο παράγοντας λάθους προσδιορίζεται από το ε
Στον πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται οι τελικές μεταβλητές του υποδείγματος, οι
υποθέσεις προς διερεύνηση καθώς και το ανεμενόμενο πρόσημο των συντελεστών των
ανεξάρτητων μεταβλητών:
Πίνακας 3: Οριστικοποίηση Μεταβλητών προς Αναλύση και Σύνοψη Υποθέσεων
Dependent
variable
Dividend
payout

Symbol Description

Independent
variables

Symbol Description

Υπόθεση

Αναμενόνο
Πρόσημο

Size

LTA

Natural Log of Total Assets

H1: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ
Μεγέθους επιχείρησης και Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων

b1: θετικό

ROA

Net Profit / Total Assets

EPS

Net Profit less Preferred Dividends /
Number of outstanding Common
Shares

Risk

PE

P/E ratio as Market price per share /
Earnings per Share

Η3: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ
δείκτη P/E και Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων

b4: θετικό

Liquidity

CR

Current Assets / Current Liabilities

Η4: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ
Ρευστότητας και Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων

b5: θετικό

LEV

Short-term and Long-term liabilities
/ Shareholder's Equity

Η5: Ύπαρξη αρνητικής σχέσης
μεταξύ Χρηματοοικονομικής
Μόχλευσης και Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων

b6: αρνητικό

DPR

Profitability

Leverage
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Cash Divideds / Net Profit * 100

Η2: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ
Κερδοφορίας και Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων

b2: θετικό

b3: θετικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
5.1

Εισαγωγή

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της
εμπειρικής έρευνας και να προσδιοριστούν οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν κατά το
μέγιστο δυνατό βαθμό τον δείκτη διανομής μερισμάτων (DPR) των ελληνικών επιχειρήσεων.
Αρχικά, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της Περιγραφικής Στατιστικής των μεταβλητών που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, ήτοι του Μεγέθους της επιχειρήσης - προσδιοριζόμενο από
τον φυσικό λογάριθμο των στοιχείων του Ενεργητικού, της Κερδοφορίας - υπολογιζόμενη από
τον δείκτη Αποδοτικότητας στοιχείων Ενεργητικού και τα Κέρδη ανά Μετοχή, του Κινδύνου –
μέσω της χρήσης του δείκτη P/E, της Ρευστότητας – υπολογιζόμενη από τον δείκτη τρέχουσας
ρευστότητας, και της Μόχλευσης – μέσω του δείκτη Συνολικών Υποχρεώσεων προς Μετοχικό
Κεφάλαιο. Στην συνέχεια, αναλύονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης της συσχέτισης των
ανωτέρω μεταβλητών με τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της Γραμμικής Παλινδρόμησης με ειδική αναφορά στα αποτελέσματα της
μεθόδου της προοδευτικής απόρριψης μεταβλητών.

5.2

Περιγραφική Ανάλυση

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της περιγραφικής ανάλυσης όλων των μεταβλητών
που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη. Περιλαμβάνει τον αριθμό τον παρατηρήσεων ανά
μεταβλητή, τον μέσο, την τυπική απόκλιση καθώς και το εύρος των τιμών που μπορούν να
έχουν.
Πίνακας 4: Περιγραφική Ανάλυση Μεταβλητών
Variable
DPR
ROA
EPS
PE
CR
LEV
LTA
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Obs
224
228
224
220
228
228
228

Mean

Std.
Deviation

Min

Max

-42,2579
-0,0179
0,9285
6,1596
1,7697
-3,8950
11,5595

1.135,15
0,1104
4,6032
140,8417
1,5332
49,0924
1,6382

-16.532,43
-0,3731
-4,7701
-1.723,4040
0,0542
-714,4865
8,8937

3.746,67
0,4751
30,5941
840,3649
10,3915
41,1992
14,3987

Από τον Πίνακα 4, παρατηρούμε ότι ο Δείκτης Καταβολής Μερισμάτων για τις επιχειρήσεις
στην Ελλάδα την χρονική περίοδο 2009-2018 κυμαίνεται από -16.532 έως 3.746 με αρνητική
μέση τιμή -42,25 και τυπική απόκλιση ίση με 1.135. Παρόμοια, ο δείκτης Αποδοτικότητας
στοιχείων Ενεργητικού και ο δείκτης των Κερδών ανα Μετοχή λαμβάνουν ένα εύρος τιμών από
-0,37 έως 0,47 και από -4,77 έως 30,59 αντιστοίχως με μέση τιμή -0,01 και 0,92 και τυπική
απόκλιση 0,11 και 4,6. Όσον αφορά τον δείκτη Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά μετοχή έχει
μέση τίμη 6,15 και τυπική απόκλιση 140,8, δείχνοντας πως ένας επενδυτής χρειάζεται κατά
μέσο όρο 6 έτη για να κάνει απόσβεση της επένδυσής του. Ο δείκτης τρέχουσας ρευστότητας
των επιχειρήσεων λαμβάνει τιμές από 0,05 έως 10,39 με μέσο όρο 1,76 και τυπική απόκλιση
1,5 δείχνοντας πως οι επιχειρήσεις διαθέτουν επαρκή ρευστότητα για να ανταποκριθούν στις
τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Η Μόχλευση έχει μέση τιμή -3,89 και τυπική απόκλιση 49,09 ενώ
ο λογάριθμος των στοιχείων του Ενεργητικού 11,55 και 1,6 αντίστοιχα.

5.3

Ανάλυση Συσχέτισης Μεταβλητών

Η πρώτη τεχνική προσέγγιση ανάλυσης που εφαρμόσθηκε στην συγκεκριμένη έρευνα ήταν να
προσδιοριστεί ο βαθμός συσχέτισης των ανεξάρτητων μεταβλητων LTA, ROA, EPS, PE, CR,
LEV με τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων (DPR). Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ο κάτωθι
πίνακας συσχέτισης κατά Pearson σε επίπεδο σημαντικότητας 5%.
Πίνακας 5: Ανάλυση Συσχέτισης
DPR

ROA

EPS

PE

CR

LEV

DPR

1,0000

ROA

0,0061

1,0000

EPS

0,0156

0,3289

1,0000

PE

0,8612

0,0340

0,0113

1,0000

CR

0,0638

0,3461

0,2288

0,0590

1,0000

LEV

-0,0052

0,0352

0,0348

0,0072

0,0632

1,0000

LTA

-0,0467

0,4944

0,2177

0,0053

0,2412

0,0520

LTA

1,0000

Ο πίνακας συσχέτισης υποδεικνύει ξεκάθαρα την ύπαρξη υψηλού βαθμου συσχέτισης μεταξύ
του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων και του Δείκτη Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή
(PE ratio), εφόσον η συσχέτιση μεταξύ τους έχει τιμή 0,86 πλησιάζοντας πολύ κοντά στο 1 που
είναι η τέλεια συσχέτιση. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται θετική και στατιστικά σημαντική
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συσχέτιση μεταξύ PE και DPR. Ωστόσο, από την ανάλυση συσχέτισης δεν παρουσιάστηκε
υψηλή θετική ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ κάποιας άλλης μεταβλητής και του Dividend
payout ratio εφόσον οι τιμές των υπόλοιπων μεταβλητών είναι αρκετά «μακρυά» από +/- 1.
Παρόλα αυτά, φαίνεται πως υπάρχει θετική σχέση (μη στατιστικά σημαντική) μεταξύ του
Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων και του δείκτη Αποδοτικότητας Στοιχείων Ενεργητικού
(ROA), του δείκτη Κερδών ανά Μετοχή (EPS) και της Τρέχουσας Ρευστότητας (CR), ενώ
αντίθετα παρουσιάζεται αρνητική σχέση (στατιστικά μη σημαντική) μεταξύ του Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων και του Μεγέθους της επιχείρισης (LTA) και της Μόχλευσης (LEV).
Τα αποτελέσματα αυτά αναμένουμε να επαληθευτούν και από την γραμμική παλινδρόμηση.

5.4

Αποτελέσματα Γραμμικής Παλινδρόμησης

Η δεύτερη τεχνική προσέγγιση ανάλυσης του δείγματος αφορά την εφαρμογή πολλαπλής
γραμμικής παλινδρόμησης με σκοπό να ελεχθεί ο βαθμός της ερμηνευτικής ικανότητας του
μοντέλου αλλά και η επεξηγηματική δύναμη των ανεξάρτητων μεταβλητών. Αρχικά,
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμισης του συνόλου των μεταβλητών
και στην συνέχεια τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων εφαρμόζοντας την μέθοδο της
προοδευτικής απόρριψης των λιγότερα στατιστικά σημαντικών μεταβλητών.

5.4.1 Αποτελέσματα Παλινδρόμησης όλων των μεταβλητών
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης του
μοντέλου:
Πίνακας 6: Αποτελέσματα Παλινδρόμησης
DPR

Coef.

ROA
-110,5898
EPS
4,1730
PE
6,9958
CR
20,2559
LEV
-0,2371
LTA
-39,0187
Constant
323,7331
Adjusted R2 = 0.7383
R2 = 0.7455

Std. Error
436,1421
10,9184
0,2817
28,0048
0,7948
27,6814
325,6249

t
-0,25
0,38
24,83
0,72
-0,30
-1,41
0,99

P>|t|
0,800
0,703
0,000
0,470
0,766
0,160
0,321

(95% Conf. Interval)
-970,2973
-17,3490
6,4405
-34,9460
-1,8039
-93,5833
-318,1270

749,1177
25,6949
7,5512
75,4579
1,3295
15,5460
965,5932

Το μοντέλο που προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση είναι της ακόλουθης μορφής :
DPR = a – 39,18 LTA - 110,59 ROA + 4,17 EPS + 6,99 PE + 20,25 CR – 0,23 LEV + ε
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Τα αποτελέσματα της γραμμικής παλινδρόμησης επιβεβαιώνουν τα ευρήματα της ανάλυσης
συσχέτισης. Συγκεκριμένα, η εξαρτημένη μεταβλητή DPR παρουσιάζει στατιστικά σημαντική
συσχέτιση με τον δείκτη Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE), έχοντας ως επίπεδο
στατιστικής σημαντικότητας α=5%, τιμή p-value = 0.000. Οι υπόλοιπες μεταβλητές
παρουσιάζουν αρκετά αδύναμη συσχέτιση με το DPR, εφόσον για το ίδιο επίπεδο
σημαντικότητας οι τιμές p-value είναι μεγαλύτερες από το α=5% (LTA p-value = 0.16, ROA
p-value = 0.80, EPS p-value = 0.70, CR p-value =0.47 και LEV p-value = 0.76). Η συνολική
ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου είναι σχετικά υψηλή, εφόσον το R2 έχει τιμή 0,7455,
υποδηλώνοντας πως το 74,55% του μοντέλου που αναπτύχθηκε αλλά και των μεταβλητών που
χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να προσδιορίσουν την εξαρτημένη μεταβλητή DPR.
Ειδικότερα για τις ανεξάρτητες μεταβλητές μπορούμε να εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα:
1. LTA: αν και στατιστικά μη σημαντική μεταβλητή, υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του
Μεγέθους της επιχείρησης και του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Εάν μεταβληθεί
κατά 1 μονάδα η μεταβλητή LTA, θα προκαλέσει μεταβολή κατά Μέσο όρο στο DPR
κατά -39,18 (αρνητική επίδραση). Αυτό μας οδηγεί στην απόφαση απόρριψης της
Υπόθεσης 1, σύμφωνα με την οποία είχε ορισθεί η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ LTA
και DPR.
2. ROA: αν και στατιστικά μη σημαντική μεταβλητή, υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του
Δείκτη Αποδοτικότητας Στοιχείων Ενεργητικού και του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων.
Εάν μεταβληθεί κατά 1 μονάδα η μεταβλητή ROA, θα προκαλέσει μεταβολή κατά Μέσο
όρο στο DPR κατά -110,59 (αρνητική επίδραση). Αυτό μας οδηγεί στην απόφαση
απόρριψης της Υπόθεσης 2 όταν το μέτρο της Κερδοφορίας είναι o δείκτης ROA,
σύμφωνα με την οποία είχε ορισθεί η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ ROA και DPR.
3. EPS: αν και στατιστικά μη σημαντική μεταβλητή, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του
Δείκτη Κερδών ανά Μετοχή και του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Εάν μεταβληθεί
κατά 1 μονάδα η μεταβλητή EPS, θα προκαλέσει μεταβολή κατά Μέσο όρο στο DPR
κατά 4,17 (θετική επίδραση). Αυτό μας οδηγεί στην απόφαση αποδοχής της Υπόθεσης 2
όταν το μέτρο της Κερδοφορίας είναι ο δείκτης EPS, σύμφωνα με την οποία είχε ορισθεί
η ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ EPS και DPR.
4. PE: αποτελεί τη μόνη στατιστικά σημαντική μεταβλητή με θετική σχέση μεταξύ του
Δείκτη Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή και του Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων. Εάν μεταβληθεί κατά 1 μονάδα η μεταβλητή το PE, θα προκαλέσει
μεταβολή στο DPR κατά Μέσο όρο κατά 6,99 (θετική επίδραση). Αυτό μας οδηγεί στην
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απόφαση αποδοχής της Υπόθεσης 3, σύμφωνα με την οποία είχε ορισθεί η ύπαρξη θετικής
σχέσης μεταξύ PE και DPR.
5. CR: αν και στατιστικά μη σημαντική μεταβλητή, υπάρχει θετική σχέση μεταξύ του
Δείκτη Τρέχουσας Ρευστότητας και του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Εάν
μεταβληθεί κατά 1 μονάδα η μεταβλητή CR, θα προκαλέσει μεταβολή κατά Μέσο όρο
στο DPR κατά 20,25 (θετική επίδραση). Αυτό μας οδηγεί στην απόφαση αποδοχής της
Υπόθεσης 4, σύμφωνα με την οποία υπάρχει θετική σχέση μεταξύ CR και DPR.
6. LEV: αν και στατιστικά μη σημαντική μεταβλητή, υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ
Μόχλευσης και του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Εάν μεταβληθεί κατά 1 μονάδα η
μεταβλητή LEV, θα προκαλέσει μεταβολή κατά Μέσο όρο στο DPR κατά -0.23 (αρνητική
επίδραση). Αυτό μας οδηγεί στην απόφαση αποδοχής της Υπόθεσης 5, σύμφωνα με την
οποία υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ LEV και DPR.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των συντελεστών του μοντέλου καθώς
και η στατιστική τους σημαντικότητα αναφορικά με την εξαρτημένη μεταβλητή DPR.
Συγκεκριμένα, δείχνουν πως η κάθε μία μεταβλητή επηρεάζει το DPR, επιβεβαιώνοντας τα όσα
αναλύθηκαν παραπάνω (σημεία 1-6).
Πίνακας 7: Ανάλυση Συντελεστών
Unstandardized Coefficients
Model

B

ROA
EPS
PE
CR
LEV
LTA
Constant

-110,5898
4,1730
6,9958
20,2559
-0,2371
-39,0187
323,7331

Std. Error
436,1421
10,9184
0,2817
28,0048
0,7948
27,6814
325,6249

Standardized
Coefficients
Beta
-0,0107
0,0145
0,8602
0,0275
-0,0103
-0,0560
-

Collinearity Statistics
t
-0,2500
0,3800
24,8300
0,7200
-0,3000
-1,4100
0,9900

Sign.
0,800
0,703
0,000
0,470
0,766
0,160
0,321

VIF

Tolerance

1,50
1,21
1,00
1,21
1,01
1,32
-

0,6677
0,8285
0,9958
0,8278
0,9941
0,7558
-

5.4.2Αποτελέσματα Παλινδρόμησης με σταδιακή απόρριψη μεταβλητών
Σκόπος της διενέργειας επιπρόσθετων παλινδρομήσεων με την μέθοδο της προοδευτικής
απόρριψης (βήμα - βήμα) των λιγότερα στατιστικά σημαντικών μεταβλητών ήταν αφενός η
δυνατότητα βελτίωσης της ερμηνευτικής ικανότητας του μοντέλου (R2), αφετέρου η
διερεύνηση της πιθανότητας κάποιες από τις αρχικά μη στατιστικά μεταβλητές να προκύψουν
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σημαντικές ως προς τον προσδιορισμό του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων, στην περίπτωση
που απομακρυνθεί κάποια μεταβλητή που επηρεάζει το δείγμα.
Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν 4 ακόμη παλινδρομήσεις, αφαιρώντας κάθε φορά την
μεταβλητή που είχε το μεγαλύτερο p-value σε κάθε παλινδρόμηση, ξεκινώντας από το αρχικό
μοντέλο. Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε
παλινδρόμησης καθώς και η ανάλυση διακύμανσης τους.
Πίνακας 8: Σύνοψη μοντέλων

Model
1
2
3
4
5
1. Predictors:
2. Predictors:
3. Predictors:
4. Predictors:
5. Predictors:

Adj. RObs
R-Squared
Squared
220
0,7455
0,7383
220
0,7454
0,7394
220
0,7453
0,7405
220
0,7451
0,7416
220
0,7444
0,7420
constant, ROA, EPS, PE, CR, LEV, LTA
constant, EPS, PE, CR, LEV, LTA
constant, EPS, PE, CR, LTA
constant, PE, CR, LTA
constant, PE, LTA

Root MSE
586,00
584,71
583,47
582,27
581,77

Το πρώτο μοντέλο περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές που ερευνήθηκαν ως προς την συσχέτιση
τους με τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων. Από το δεύτερο μοντέλο, απουσιάζει η μεταβλητή
ROA, καθώς αποτελούσε την λιγότερο στατιστικά σημαντική μεταβλητή με p-value = 0.8 στο
μοντέλο 1. Αντίστοιχα, από το μοντέλο 3 αφαιρέθηκε η μεταβλητή LEV, καθώς παρουσίασε pvalue = 0.766 στο μοντέλο 2, ενώ απο το μοντέλο 4 αφαιρέθηκε η μεταβλητή EPS εφόσον
παρουσίασε p-value = 0.74 στο μοντέλο 3. Τέλος, από το 5ο μοντέλο αφαιρέθηκε η μεταβλητή
CR, που παρουσίασε p-value = 0.42 στο μοντέλο 4.
Η μέθοδος αυτή ωστόσο δεν κατάφερε να προσδριορίσει κάποια επιπρόσθετη μεταβλητή ως
στατιστικά σημαντική για την ερμηνεία του DPR πέρα του δείκτη PE που ήταν και το εύρημα
από το αρχικό μοντέλο 1. Το R2 στο αρχικό μοντέλο είναι 74,55% ενώ μετά την εφαρμογή της
μεθόδου της σταδιακής απόρριψης των μεταβλητών παίρνει την τιμή 74,44%. Η ελάχιστη
μείωση του R2 υποδηλώνει ότι η ερμηνευτική ικανότητα των μεταβλητών που αφαιρέθηκαν
σταδιακά είναι ασήμαντη και πως αυτές οι μεταβλητές συνεισφέρουν ελάχιστα στην συνολική
ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου.

47 | P a g e

Οι αναλυτικοί πίνακες της παλινδρόμησης των μοντέλων 2-5 παρουσιάζονται στο
Παράρτημα.
Πίνακας 9: Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)

Model

Sum of Squares

Df

Mean Square

1 Regression

214.200.696

Residual

73.142.205

213 343.391

Total

287.342.901

219

6 35.700.116

2 Regression

214.178.618

5 42.835.724

Residual

73.164.283

214 341.889

Total

287.342.901

219

3 Regression

214.148.256

4 53.537.064

Residual

73.194.645

215 340.440

Total

287.342.901

219

4 Regression

214.111.161

3 71.370.387

Residual

73.231.740

216 339.036

Total

287.342.901

219

5 Regression

213.897.161

2 106.948.581

Residual

73.445.740

217 338.460

Total

287.342.901

219

F

Significance

103,96

0.000

125,29

0.000

157,26

0.000

210,51

0.000

315,99

0.000

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης μεταξύ των μοντέλων 1-5 δείχνουν πως η τιμή F
βελτιώθηκε εφαρμόζοντας την μέθοδο της σταδιακής απόρριψης των μη στατιστικά
σημαντικών μεταβλητών σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, υποδηλώνοντας ως μοντέλο με το
καλύτερο “fit” το τελευταίο.
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5.5

Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Η ανάλυση παλινδρόμησης επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης,
προσδιορίζοντας ως στατιστικά σημαντική μεταβλητή μόνο τον Δείκτη Τιμή ανά Μετοχή
προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE). Το αρχικό μοντέλο παλινδρόμησης μπόρεσε να ερμηνεύσει το
74,55% της συνολικής μεταβλητότητας του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων στις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Η εφαρμογή της προοδευτικής απόρριψης των λιγότερο στατιστικά σημαντικών μεταβλητών
μείωσε ελάχιστα την ερμηνευτική ικανότητα του μοντέλου, χωρίς να καταφέρει να
προσδιορίσει κάποια άλλη μεταβλητή ως στατιστικά σημαντική. Η ελάχιστη μείωση του R2
ανάμεσα στις παλινδρομήσεις 1-5 επιβεβαίωσε ουσιαστικά την μηδαμινή

συνεισφορά

του Μεγέθους της επιχείρησης (LTA), του Δείκτη Αποδοτικότητας Στοιχείων Ενεργητικού
(ROA), του δείκτη Κερδών ανά Μετοχή (EPS), της Μόχλευσης (LEV) και της Τρέχουσας
Ρευστότητας (CR) στον προσδιορισμό του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων (DPR) των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Από την ανώτερω ανάλυση προέκυψε πως υπάρχει στατιστικά μη σημαντική αρνητική σχέση
μεταξύ Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων, Μεγέθους επιχείρησης, Κερδοφορίας (όταν μετράται
με τον δείκτη ROA) και Μόχλευσης, και στατιστικά μη σημαντική θετική σχέση μεταξύ
Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων, Κερδοφορίας (όταν μετράται με τον δείκτη EPS), και
Τρέχουσας Ρευστότητας (CR). Ως επακόλουθο, οδηγούμαστε στην απόρριψη και αποδοχή των
κάτωθι υποθέσεων:
 Η1: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ Μεγέθους επιχείρησης και Δείκτη Καταβολής
Μερισμάτων. Απόρριψη
 Η2: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ Κερδοφορίας και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων.
Απόρριψη όταν το μέτρο είναι το ROA / Αποδοχή όταν μέτρο είναι το EPS

 Η3: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ δείκτη P/E και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων.
Αποδοχή

 Η4: Ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ Ρευστότητας και Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων.
Αποδοχή

 Η5: Ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης και Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων. Αποδοχή
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6 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα έρευνα είχε σκοπό να μελετήσει τους προσδριοριστικούς παράγοντες της
Μερισματικής πολιτικής και συγκεκριμένα του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων ελληνικών
επιχειρήσεων. Η μελέτη στηρίχθηκε στην ανάλυση δεδομένων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνταν σε διάφορους κλάδους εκτός των χρηματοοικονομικών και επενδυτικών,
δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στον κλάδο ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, εμπορίας
προϊόντων, αλλά και στο φαρμακευτικό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό κλάδο και κλάδο
καπνοβιομηχανίας. Το τελικό δείγμα προς διευρέυνηση αποτελούνταν απο 23 εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις μεγάλης Κεφαλαιοποίησης για μία συνολική περίοδο 10
ετών, από το 2009 έως το 2010.
Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήσε τον Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων (Dividend payout
ratio) ως εξαρτημένη μεταβλητή για να προσδιορίσει και να ερμηνεύσει την Μερισματική
πολιτική των επιχειρήσεων, διερευνώντας μια σειρά ανεξάρτητων μεταβλητών όπως το
Μέγεθος της Επιχείρησης (LTA), την Κερδοφορία (ROA, EPS), τον Δείκτη Τιμή ανά Μετοχή
προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE), την τρέχουσα Ρευστότητα (CR) και την Μόχλευση (LEV) ως
πιθανούς παράγοντες προσδιορισμού της Μερισματικής πολιτικής. Οι τεχνικές ανάλυσης του
δείγματος των επιχειρήσεων που υιοθετήθηκαν ήταν η ανάλυση συσχέτισης των μεταβλητών
αλλά και η πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση με προοδευτική απόρριψη των λιγότερα
στατιστικά σημαντικών μεταβλητών, ενώ τα οικονομικά στοιχεία λήφθηκαν από την βάση
δεδομένων Thomson Reuters Datastream.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν πως ο βασικότερος προσδιοριστικός παράγοντας
του Δείκτη Καταβολής Μερισμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων για την υπό εξέταση περίοδο
αποτελεί ο δείκτης Τιμή ανά Μετοχή προς Κέρδη ανά Μετοχή (PE), με p-value = 0,00 για
επίπεδο σημαντικότητας 5 %. Οι υπόλοιπες μεταβλητές που εξετάστησαν (LTA, ROA, EPS,
CR, LEV) δεν παρουσίασαν στατιστική σημαντικότητα με το DPR. Το μοντέλο που
δημιουργήθηκε μπορούσε να ερμηνεύσει το 74,55% της συνολικής μεταβλητότητας του Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων, ποσοστό το οποίο προέρχεται κατά κύριο λόγο από την επίδραση του
PE. Η εφαρμογή της σταδιακής απόρριψης μεταβλητών και της επανεκτέλεσης γραμμικής
παλινδρόμησης δεν κατάφερε να βελτιώσει την δύναμη του μοντέλου και να υποδείξει κάποια
επιπρόσθετη στατιστικά σημαντική μεταβλητή.
Τα ευρήματα της μελέτης είναι παρόμοια με εκείνα άλλων μελετών στην βιβλιογραφία (Amidu
& Abov 2006, Mehta 2012), σύμφωνα με τις οποίες οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από
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ένα υψηλό δείκτη PE, έχουν μικρότερο κίνδυνο και μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Έτσι,
είναι σε θέση να διαθέσουν υψηλότερα κεφάλαια ως Μέρισμα, υποδεικνύοντας θετική σχέση
μεταξύ PE και DPR.
Η παρούσα έρευνα συμβάλλει σημαντικά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία παρέχοντας πρακτικές
γνώσεις σχετικά με την συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων στην απόφαση διανομής
Μερίσματος, δεδομένου ότι έχουν πραγματοποιηθεί ελάχιστες έρευνες για το συγκεκριμένο
αντικείμενο στην Ελλάδα. Οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η μελέτη είναι αφενός ο
παράγοντας της οικονομικής κρίσης που επικρατούσε στην χώρα κατά την διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου, ο οποίος οδήγησε αρκετές επιχειρήσεις σε δυσμενή θέση ως προς την
έρευση κεφαλαίων και την επιβίωση τους, αφετέρου η απουσία ανάλυσης επιπρόσθετων
μεταβλητών που έχουν αποδειχθεί στην βιβλιογραφία ως καθοριστικοί παράγοντες του Δείκτη
Καταβολής Μερισμάτων, όπως το Ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης, ο ρυθμός
ανάπτυξης των πωλήσεων της, οι κεφαλαιακές επενδύσεις, ο συστηματικός κίνδυνος, οι
καθαρές ταμειακές ροές και άλλα. Η ανάλυση των ανωτέρω μεταβλητών και της συμπεριφοράς
τους ως προς τον προσδιορισμό της Μερισματικής πολιτικής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα,
καθώς και η μελέτη των παρογόντων αυτών σε μια πιο σταθερή οικονομικά και πολιτικά
περίοδο για την χώρα, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης μελλοντικών ερευνών
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Μοντέλου 2
. regress dpr earnps pe cr lev lta
Source

SS

df

MS

Model
Residual

214178618
73164282.4

5
214

42835723.7
341889.17

Total

287342901

219

1312068.04

dpr

Coef.

earnps
pe
cr
lev
lta
_cons

3.508027
6.994223
18.78138
-.2363224
-41.92157
362.2577

Std. Err.
10.57561
.2810462
27.33435
.7930145
25.14789
287.3767

t
0.33
24.89
0.69
-0.30
-1.67
1.26

Number of obs
F(5, 214)
Prob > F
R-squared
Adj R-squared
Root MSE

P>|t|
0.740
0.000
0.493
0.766
0.097
0.209

=
=
=
=
=
=

220
125.29
0.0000
0.7454
0.7394
584.71

[95% Conf. Interval]
-17.33768
6.440249
-35.09766
-1.799442
-91.49085
-204.1936

24.35374
7.548196
72.66042
1.326797
7.647718
928.7091

Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Μοντέλου 3
. regress dpr earnps pe cr lta
Source

SS

df

MS

Model
Residual

214148256
73194644.5

4
215
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340440.207

Total
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Coef.
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3.483435
6.993906
18.38187
-42.20087
367.1922
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Std. Err.
10.55286
.280448
27.24354
25.07711
286.2906

t
0.33
24.94
0.67
-1.68
1.28

Number of obs
F(4, 215)
Prob > F
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=
=
=
=
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Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Μοντέλου 4
. regress dpr pe cr lta
Source
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df

MS

Model
Residual
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3
216
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Total
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Coef.

pe
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20.80257
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Std. Err.
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t
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Number of obs
F(3, 216)
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=
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Αποτελέσματα Παλινδρόμησης Μοντέλου 5
. regress dpr pe lta
Source
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Std. Err.
.2791298
23.8936
279.3882

t
25.10
-1.51
1.18
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=
=
=
=
=
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[95% Conf. Interval]
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