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1 Uvod 

Kapitalska struktura podjetij je ena od najpomembnejših finančnih odločitev, ki ima lahko 
daljnosežne posledice na poslovanje podjetja. Zaradi tega ni presenetljivo, da so se začeli 
finančni ekonomisti že precej zgodaj ukvarjati s to temo. Zdi se, da avtorji vedno znova 
poudarijo kak nov vidik obravnavane tematike, seveda pa kljub temu dobijo podobne sklepe kot 
njihovi predhodniki, ki so morda uporabili drugačne predpostavke ali vsebinska izhodišča. 
Zanimivo je pravzaprav opazovati, kako zelo različne teorije pripeljejo do vsebinsko enakih 
zaključkov. Seveda lahko tu in tam naletimo na določene razločke, a razlike med različnimi 
pristopi in avtorji so manjše kot bi morda mislili. 
 
Namen magistrskega dela je prek zgodovinske metode predstaviti razvoj in ideje sodobnih teorij 
kapitalske strukture. Želel sem napisati konsistenten prikaz evolucije teorije, pri čemer sem sledil 
časovnemu razporedu teorij. Tako tudi struktura magistrskega dela skoraj v celoti odgovarja 
časovni komponenti prikazanih teorij. Pri pisanju sem skušal, kjer se je to le dalo, primerjati 
sklepe različnih teorij. Pri tem je včasih kar presenetljivo, kako elegantno in tudi preprosto je 
najti stične točke razlag, ki so si po izhodiščih zelo različne. Podobno lahko zatrdimo tudi, če 
primerjamo starejše in novejše teorije. Zelo težko najdemo primer, kjer novejša teorija – seveda 
ob primernih predpostavkah – ne da ekvivalentnega sklepa kot starejša. Tako lahko ob primerno 
rigidnih predpostavkah skoraj vedno pridemo do enakih ali zelo podobnih sklepov, kakor so do 
njih prišli starejši avtorji. Kot sem opazil pri pisanju tega dela, so razlike med teorijami dejansko 
zelo majhne. V magistrskem delu sem zato skušal opozoriti na stične točke in prikazati razlike, 
prav tako pa sem skušal ponekod – kakor tudi avtorji sami – prikazati določene teorije v 
kontekstu predpostavk alternativnih teorij. 
 
Magistrsko delo je razdeljeno na deset poglavij s katerimi sem želel podati uravnotežen prikaz 
obravnavane tematike. Tako začenjam magistrsko delo z razlago pionirske Millerjeve in 
Modiglianijeve teorije (M&M teorija). V naslednjem poglavju sledi znana nadgradnja in kritika 
njune teorije, katere avtorja sta DeAngelo in Masulis. V času, ki je minil od začetne razprave do 
omenjene kritike, pa je Miller pripravil določene popravke M&M teorije in tudi o tem govori 
tretje poglavje. Nato sledi razprava o stroških bankrota, ki so v novejših časih pridobili nekoliko 
večji pomen, seveda pa je bankrot in finančna stiska integralni del marsikatere teorije, zato se v 
besedilu večkrat pojavlja. Magistrsko delo se nadaljuje z »novim« valom teorij, ki za razliko od 
prejšnjih teorij ne iščejo razlage v davčnih prihrankih, bankrotu in podobnih dejavnikih, ampak v 
asimetriji informacij. Tako prikazujem znano Rossovo teorijo o signaliziranju prek kapitalske 
strukture, ki govori o tem, da se dobra podjetja bolj zadolžijo kot slaba in na ta način 
signalizirajo svojo kakovost. Zatem sledi prikaz enako prelomne teorije, ki govori o vrstnem 
redu financiranja (pecking order). V predzadnjem poglavju se ukvarjam s pomenom konfliktnih 
interesov na kapitalsko strukturo, v zadnjem poglavju pa zaključim z Lelandovim in Pylovim 
modelom asimetričnih informacij. Vsak sklop sem skušal kar najbolj navezati na ostala poglavja 
in tudi opozoriti na razlike ter stične točke, preglednosti na ljubo pa tekom besedila uporabljam 
tudi ves čas enako označevanje. 
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2 Razvoj teorije o kapitalski strukturi 

2.1 Uvodni pojmi 

V pričujočem uvodnem delu bi nemara najprej na kratko obrazložil pojem kapitalske strukture 
ter podal nekaj uvodnih definicij in razlag. Mramor (2000, str. 83) pravi, da s kapitalsko 
strukturo označujemo strukturo dolgoročnih finančnih virov podjetja, kamor štejemo tudi trajne 
finančne vire. 
 
Pojem kapitalske strukture tako označuje razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom, pri 
čemer pa skladno z Mramorjevo definicijo med dolžniški kapital štejemo zgolj dolgoročne 
dolgove ne pa tudi kratkoročnih. Ribnikar (2000, str. 54) navaja tudi izraz finančna struktura, ki 
govori o razmerju med celotnim (kratkoročnim in dolgoročnim) dolgom ter lastniškim 
kapitalom. Razlika med obema pojmoma se uporablja zaradi delitve finančnih trgov. Finančni 
trg namreč delimo na trg denarja in trg kapitala. Trg denarja je trg, kjer se trguje s kratkoročnimi 
vrednostnimi papirji, trg kapitala pa se nanaša na vrednostne papirje, ki imajo dospelost prek 
enega leta. Vse, kar podjetje dobi prek kapitalskih trgov, gre v kapitalsko strukturo – to pomeni, 
da gredo v ta izraz vsa sredstva z dospelostjo več od enega leta. Po drugi strani pa je finančni trg 
širši pojem od kapitalskega trga, zato finančna struktura upošteva vse finančne vire podjetja, 
medtem ko kapitalska struktura upošteva zgolj dolgoročne finančne vire. V tem magistrskem 
delu se bo pojem kapitalska struktura nanašal na razmerje med dolgom in lastniškim kapitalom. 
Med prebiranjem literature sicer nisem zasledil, da bi avtorji delali razlike med obema izrazoma, 
pa tudi vsebinske razlike ni bilo zaznati. 
 
Z opisanega vidika lahko torej nastopa razlika med opredelitvijo kapitalske in finančne strukture, 
ki sem jo ponazoril na sliki 1: 
 

Slika 1: Razmerje med pomenom finančne in kapitalske strukture 
 

 
Finančna in kapitalska struktura 

 
 
 
 
             FINANČNA STRUKTURA    KAPITALSKA STRUKTURA 
(Kratkoročni+dologoročni dolg)/lastniški kapital    dolgoročni dolg/lastniški kapital 
                               ali            ali 
      (Kratkoročni+dolgoročni dolg)/aktiva     dolgoročni dolg/aktiva 
 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 
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Dodal bi sicer, da se v literaturi ne dela tako strogih razlik med obema pojmoma, čeprav izraza 
seveda nista sopomenki. V grobem torej lahko rečemo, da kapitalska struktura podjetja označuje 
razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom podjetja. Kapitalska struktura ima seveda 
precejšen vpliv na poslovanje podjetja in tudi na vrednost podjetja. Tudi laični investitor bo 
verjetno drugače gledal na podjetje, ki je vzemimo v  celoti financirano z delniškim kapitalom ali 
pa na tisto, ki je zelo zadolženo. Zaradi tega so ekonomisti že zgodaj začeli preučevati povezavo 
med kapitalsko strukturo podjetja, vrednostjo podjetja, dobičkonosnostjo in podobnimi kazalci.  
 

Slika 2: Kapitalska in finančna struktura 
 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 
 
Stopnja zadolženosti je izjemno pomemben kazalnik, saj dolg neposredno vpliva na finančno 
tveganje podjetja. Tudi v praksi lahko opazimo, da podjetja posvečajo kapitalski strukturi kar 
precej pozornosti. Stroški lastniškega kapitala so namreč precej višji kot stroški dolžniškega 
kapitala, zato ima večina podjetij interes, da vsaj del poslovanja financira z dolgovi. Mnogo 
managerjev tega dejstva sicer ne priznava, saj trdijo, da je lastniški kapital »brezplačen«, 
medtem ko dolžniški kapital stane, saj mora podjetje plačevati obresti na dolgove. Takšno 
razmišljanje je seveda docela napačno, saj so stroški lastniškega kapitala višji od stroškov 
dolžniškega kapitala že po definiciji. Lastniški kapital je namreč za investitorje bolj tvegan in 
mora prinašati višjo donosnost (lahko v obliki dividend in/ali profita na tečaju). Ker je na 
popolnoma praktični podjetniški ravni prišlo do množice vprašanj o optimalni kapitalski strukturi 
oziroma o vplivu kapitalske strukture, so se s tem že kmalu začeli ukvarjati tudi akademiki. 
 
Seveda so vsaj na začetku v zelo poenostavljeni analizi sklepali, da povezave sploh ni, oziroma 
da kapitalska struktura nima nobenega pomembnega vpliva, kar pa se je pokazalo kot nekoliko 
poenostavljeno razmišljanje. Zadolženo podjetje, če nič drugega, plača manj davkov na dobiček, 
kar pomeni, da ostane več dobička delničarjem. To bi morda impliciralo, da je vrednost podjetja 
zato z vidika investitorja večja. Seveda pa je po drugi strani takšno podjetje verjetno nekoliko 
bolj tvegano, kar lahko pomeni, da je takšno podjetje vredno manj. Razen tega prevelika 
zadolženost znižuje prožnost podjetja, medtem ko nižja zadolženost daje možnost za dodatno 
zadolževanje in financiranje dobrih projektov v prihodnosti. Vsak investitor se sooča s takšnimi 

  Aktiva                Pasiva 

Lastniški kapital 

Dolgoročni dolg 

Kratkoročni dolg 

Kapitalska struktura 

Finančna struktura 
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dilemami, zato ni presenetljivo, da je bilo prvo vprašanje v kontekstu kapitalske strukture ali 
obstaja takšno razmerje med dolgom in kapitalom, pri katerem je vrednost podjetja največja. 
Temu razmerju rečemo optimalna kapitalska struktura. Seveda sploh ni nujno, da takšno 
razmerje obstaja in zato je vprašanje ali optimalna kapitalska struktura sploh obstaja enako 
pomembno kot vprašanje, kakšna naj bi bila ta struktura. 
 
Rečemo lahko, da so se tekom časa izoblikovala predvsem tri vprašanja v zvezi s kapitalsko 
strukturo: 

1. Ali kapitalska struktura sploh vpliva na vrednost podjetja 
2. Če kapitalska struktura vpliva, kakšna naj bo, da bo vrednost podjetja največja 
3. Preko katerega mehanizma kapitalska struktura vpliva na vrednost podjetja 

 
O tem ali kapitalska struktura vpliva na vrednost podjetja govori pravzaprav vsaka razlaga, zato 
seveda tudi celotno magistrsko delo govori o tej temi. Razen pri začetni teoriji kapitalske 
strukture lahko na to vprašanje odgovorimo pritrdilo – torej da vpliv obstaja. Če torej kapitalska 
struktura vpliva na vrednost podjetja, potem je seveda naslednje vprašanje, kakšna naj bo, da bo 
vrednost podjetja največja. Enoznačne številke sicer ne moremo dobiti s teoretičnim modelom, 
lahko pa ga ocenimo z ekonometrijskimi raziskavami. Tretje vprašanje pa se glasi, kateri je tisti 
mehanizem, preko katerega kapitalska struktura vpliva na vrednost podjetja. Mnogi so menili, da 
je to trade-off med davčnimi prihranki in nevarnostjo bankrota, predvsem novejše razlage pa 
iščejo povezavo v asimetriji informacij in signaliziranju.  

2.2 Pregled teorij kapitalske strukture 

Faktorji, ki vplivajo na kapitalsko strukturo ter tudi sam vpliv te strukture na poslovanje podjetja 
so tema, ki je v financah široko obravnavana. Pionirsko delo na tem področju sta leta 1958 
opravila Merton Miller in Franco Modigliani v svojem znanem članku The cost of capital, 
corporation finance and the theory of investment. S tem se je tudi začela razprava o pomenu 
kapitalske strukture ter dejavnikih, ki o njej odločajo. Dodati velja, da ta tematika še ni 
zaključena, saj različni avtorji vedno znova obdelajo kak nov vidik ali – kar je morda trenutno 
najbolj moderno – vključijo element negotovosti ter asimetrije informacij in na takšen način 
marsikje postavijo na glavo predhodne ugotovitve. 
 
Stroški bankrota in davčne ugodnosti sta bila prva dva faktorja, ki naj bi vplivala na razmerje 
med dolgom in kapitalom. Takšno razlago najdemo v večini začetnih teorij kapitalske strukture, 
kakor na primer pri Modiglianiju in Millerju (1958). Kljub temu je takšna obravnava s časom 
postala nekoliko neprimerna, predvsem zaradi domnevno napačne uporabe trade-off principa 
med davčnimi ugodnostmi in nevarnostjo stečaja. Tako je nastala množica teorij, ki iščejo 
relevantne faktorje drugje. Tudi Miller je zavrnil morebitne stroške stečaja kot determinanto 
kapitalske strukture in je z zvezi s tem postavil izjemno znano metaforo o zajčje-konjski juhi, ki 
naj bi simbolizirala odnos med morebitno nevarnostjo stečaja in davčnimi prihranki. Ob tem sta 
Miller in Modigliani v svojem pionirskem delu postavila tudi znano tezo o irelevantnosti 
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kapitalske strukture za vrednost podjetja. Kljub vsemu pa ostali avtorji tega niso najbolj 
podpirali, predvsem zaradi tega, ker sta Miller in Modigliani uporabila preveč rigidne 
predpostavke o delovanju trga ter ker sta izključila davke. V šestdesetih letih so tako v analizo 
uvedli podjetniške davke, pri čemer so trdili, da zadolženo podjetje plača manj davka na dobiček 
in tako zadrži več denarja za svoje investitorje. Iz tega je sledila kar največja zadolžitev. 
 
Razprava se je razvijala naprej in v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Miller (1977) kot 
pomemben faktor uvedel še osebne davke, seveda na že obstoječo teoretično osnovo, ki pa je 
ravno zaradi navidez nepomembnega popravka prinesla nekoliko drugačne sklepe. Najprej ni 
bilo več gotovo ali ob prisotnosti osebnih davkov zadolžitev sploh še povečuje vrednost podjetja. 
Pokazalo se je namreč, da zveza med povečano zadolžitvijo in povečano vrednostjo ni več tako 
enoznačna, pač pa je odvisna od interakcije različnih davčnih stopenj. Druga sprememba v tistem 
času pa je bila spoznanje, da čeprav ne obstaja optimalna kapitalska struktura za posamezno 
podjetje, obstaja morda za narodnogospodarsko raven. V tistem času so nastale tudi že empirične 
študije, ki so ugotovile trajne in stabilne razlike v kapitalskih strukturah po panogah. Miller je – 
skladno s teorijo irelevantnosti – pripravil zelo preprosto razlago: šlo naj bi za splet okoliščin in 
naključij. Managerji pa zaradi lastnega boljšega občutka izberejo takšno razmerje med dolgom in 
kapitalom, ki je približno na ravni panoge. Ker pa je to razmerje po Millerju tako ali tako 
nepomembno in ne naredi nobene škode, so ta razmerja med dolgom in kapitalom zelo stabilna, 
saj nihče v podjetjih ne opazi potrebe po spremembi. 
 
Prvo večjo razširitev Miller-Modigliani teoretične podlage sta napravila DeAngelo in Masulis, ki 
sta prikazala vpliv ostalih davčnih ugodnosti – kot na primer investicijskih olajšav, amortizacije 
in podobno. Nalašč sta tudi izločila morebitne stroške bankrota, saj sta želela pokazati, da za 
obstoj ravnotežja ni potrebno upoštevati tega dokaj kontroverznega faktorja. Na koncu pa sta 
vendarle analizirala tudi stroške stečaja in prišla spet do znanega trade-offa med davčnimi 
prihranki in nevarnostjo stečaja. Kljub novostim, ki sta jih prinesla DeAngelo in Masulis, pa 
njuna razlaga vendarle še ne predstavlja »novega vala« v takratni finančni teoriji.  
 
Prva večja prelomnica v razlagi kapitalske strukture je nastopila z Rossovim člankom (1977 ) o 
signaliziranju prek kapitalske strukture. Ta teorija namreč popolnoma zanemari tradicionalno 
razlago in pokaže, da podjetje izbere takšno kapitalsko strukturo, da prek nje signalizira svojo 
kakovost – boljše firme naj bi se toliko zadolžile, da jim slabe firme pri tem ne bi mogle slediti. 
Kljub temu pa se ta teorija nekoliko navezuje tudi na Millerjevo hipotezo irelevantnosti, saj po 
tistem, ko trg že »razbere« kakovost podjetja (na primer razbere, da imamo opravka s slabim ali 
dobrim podjetjem), s kapitalsko strukturo ni možno več spreminjati vrednosti podjetja. Pri 
Rossovi teoriji pa so dokaj pomembni tudi stroški stečaja, saj ravno slednji preprečujejo slabim 
podjetjem, da bi se preveč zadolževala in na ta način signalizirala svojo finančno trdnost. Če so 
stroški stečaja zelo majhni ali pa jih ni, potem se Rossova teorija reducira na raven teorema 
irelevantnosti. 
 



6 

S prihodom Jensena in Mecklinga (1976) je finančna teorija dobila nov pogled na kapitalsko 
strukturo in sicer z vidika problematike principala in agenta. Jensen in Meckling sta se strinjala z 
Millerjevo in Modiglianijevo razlago, ki pa naj bi ji dodali še stroške agentov. Stroški agentov so 
bili namreč po njunem mnenju kar najmočneje povezani z uporabo lastniškega financiranja, ker 
naj bi napeljevali management k nesmotrni rabi denarja. Pokazala pa sta tudi, da je lahko 
dolžniško financiranje prav tako podvrženo problemu principala in agenta. Management si želi 
namreč prerazdeliti sredstva in koristi od dolžnikov k lastnikom. Tako naj bi nastopila optimalna 
kapitalska struktura tam, kjer so skupni stroški agentov minimalni. 
 
Razvoj teorije je šel v smeri, ki je pravzaprav poudarila problematiko odnosov med različnimi 
interesnimi skupinami in tako je v osemdesetih prišlo do Myers&Majlufove (1984) pecking 
order teorije. Slednja govori o tem, da se podjetja najraje financirajo z notranjimi viri, nato z 
dolgom in šele v skrajni sili z novim lastniškim kapitalom. Razlaga za ta empirično dobro znani 
pojav naj bi bila v konfliktu interesov med starimi in novimi delničarji, pri čemer upoštevamo 
tudi asimetrijo informacij. V tej teoriji imamo prvič opravka z asimetričnimi informacijami kot 
determinanto kapitalske strukture. Dodati velja, da je Myersova in Majlufova razlaga pravzaprav 
nadaljevanje Donaldsovih idej (1961), ki je govoril o tem, da podjetja želijo minimirati različne 
omejitve, ki jih postavlja zunanje financiranje in tako najraje posežejo po internih virih. 
 
Kasnejše teorije so do neke mere prinesle unifikacijo omenjenih teorij, čeprav nisem nikjer 
zasledil, da bi si to kakšen avtor zadal za cilj. Gre namreč za to, da so razlage postajale vse širše 
in bolj kompleksne – upoštevalo se je vse več dejavnikov, negotovost okolja, asimetrijo 
informacij in podobno. Zanimivo je na primer, da marsikatera novejša teorija, ki je postavljena v 
tudi matematično zelo zapleteno asimetrično okolje, ki upošteva signaliziranje, stroške agentov 
in ostale faktorje, daje ob določenih predpostavkah identičen rezultat, kakor vzemimo mnogo 
starejša Millerjeva in Modiglianijeva teorija. Zanimivo je opazovati, kako lahko iz kompleksnih 
teorij, ki se problema lotevajo vsaka po svoje, na koncu vendarle pridemo nazaj do ugotovitev 
starih avtorjev.  
 
V sedemdesetih letih, ko sta Yellen in Akerlof sprožila znamenito tematiko o asimetričnih 
informacijah in »limonah«, je nastal tudi v razlagi finančne strukture nov val, ki je predvsem 
poudarjal asimetrijo informacij in morebitno možnost signaliziranja prek kapitalske strukture. 
Zaradi negotovosti takšni modeli navadno uvajajo tudi določeno funkcijo koristnosti, saj so 
različne kombinacije tveganja/pričakovanega donosa različno privlačne različnim ljudem. 
Zanimivo je, da prav o tem govorita že Miller in Modigliani (1958), ki seveda nista izpeljala 
takšnega modela, vendarle pa sta pravilno razbrala pomen negotovosti tako za finančne odločitve 
kot tudi za finančno teorijo. Model, ki se eksplicitno ukvarja z opisani dejavniki sta med prvimi 
napravila Leland in Pyle (1977), pri čemer je zanimivo, da daje njuna teorija do neke mere enake 
rezultate kot precej starejše razlage, čeprav k obravnavi pristopa prek asimetrije informacij, 
signaliziranja in tudi stroškov agentov. Teorije signaliziranja in asimetričnih informacij so se 
razvijale dalje in nikakor ni možno mimo njih. Nekaj teh teorij bom seveda tudi predstavil 
kasneje v besedilu. 
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Slika 3: Časovni trak 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 

3 Millerjev in Modiglianijev teorem irelevantnosti  

Ko se je leta 1958 pod taktirko Franca Modiglianija in Mertona Millerja pričela debata o 
kapitalski strukturi, pravzaprav ni bilo jasno ali naj se temu faktorju sploh pripiše kak večji 
pomen. Šlo je za razmišljanje, ki ga najbolje ponazori metafora o razdelitvi kolača: ne glede na 
to, kako je kolač razdeljen, vedno je enako velik. Ravno tako naj ne bi bilo pomembno, kako je 
med imetnike dolžniških in lastniških papirjev razdeljeno podjetje. Bistvo podjetja naj bi bilo 
ustvarjanje denarnih tokov, ne glede na to, kdo potem te denarne tokove dobi. Kapitalska 
struktura po mnenju mnogih avtorjev zato ni imela vpliva na vrednost podjetja. Goreča 
zagovornika takšnega razmišljanja sta bila tudi Miller in Modigliani, ki sta se te debate večkrat 
udeležila. Kljub precejšnjim dopolnitvam in evoluciji njune teorije pa sta ves čas ostala 
zagovornika ideje, da vrednost podjetja ni odvisna od kapitalske strukture, oziroma da na ravni 
podjetja ne obstaja optimalna kapitalska struktura. Tej trditvi pravimo tudi teorem irelevantnosti. 

1958 Miller in 
Modigliani sprožita 
debato, in sicer 
predvsem zaradi 
teorema irelevantnosti. 
 
Glavne lastnosti teorije: 
Nepomembnost 
kapitalske strukture za 
vrednost podjetja, 
neupoštevanje davkov, 
zanemarjanje bankrota 

1977 Miller uvede v analizo osebne 
davke in pokaže, da kapitalska 
struktura še vedno ne vpliva na 
vrednost. Poleg tega trdi, da ne 
obstaja optimalna struktura na ravni 
podjetja, obstaja pa na ravni panoge 
ali države. 
 
Glavne lastnosti teorije: 
Nepomembnost kapitalske strukture 
za vrednost podjetja, obstoj 
optimalne strukture na ravni 
narodnega gospodarstva, ne pa tudi 
na ravni podjetja  

1980 DeAngelo in Masulis krepko 
preuredita in dopolnita teoretično 
ogrodje Millerja in Modiglianija 
ter pokažeta, da v takšnih 
razmerah lahko obstoji optimalna 
kapitalska struktura na ravni 
podjetja. 
 
Glavne lastnosti teorije: 
Kapitalska struktura lahko vpliva 
na vrednost podjetja, stroški 
bankrota sicer vplivajo na rezultat, 
vendar so še vedno nebistven 
element. 

1976  Jensen in 
Meckling uvedeta 
stroške agentov, kar 
pomeni velik premik v 
dojemanju kapitalske 
strukture in predvsem 
funkcij dolga. 
 
Glavne lastnosti teorije: 
Poudarek na stroških 
agentov, dolg kot  
kontrolni mehanizem, 
zadolžitev kot 
morebitna rešitev 
problema agentov 

1976  Ross uvede 
signaliziranje prek 
kapitalske strukture in 
pokaže, da se dobra 
podjetja zadolžijo bolj 
in tako signalizirajo 
svojo kakovost. 
 
Glavne lastnosti teorije: 
V analizo uvede 
managerjevo 
obnašanje, stroški 
bankrota igrajo zelo 
veliko vlogo. 

1977  Leland in Pyle 
izpeljeta model 
signaliziranja kakovosti 
investicij prek 
managerske udeležbe v 
financiranju. 
 
Glavne lastnosti teorije: 
Uvedba asimetričnih 
informacij, moralnega 
hazarda in 
signaliziranja 
insiderskih informacij. 

1984  Myers in 
Majluf prikažeta, da 
imajo podjetja 
določene preference 
glede vrstnega reda 
financiranja – 
pecking order 
 
Glavne lastnosti 
teorije: Vpliv 
interesnih skupin na 
kapitalsko strukturo, 
govori tudi o 
prednostnem vrstnem 
redu finančnih virov. 
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3.1 Vrednost podjetja v odvisnosti od kapitalske st rukture 

Trditev, da kapitalska struktura ne vpliva na vrednost podjetja, je tako znana in elegantna, da jo 
lahko brez strahu štejemo med enega od največjih mejnikov pri razlagi kapitalske strukture. 
Dokaz te trditve ni zapleten, prav tako pa tudi ne predpostavlja pretirano rigidnih zahtev. Res pa 
je, da obravnava problematiko v odsotnosti davkov, kar je v bistvu glavni razlog, da sploh 
pridemo do takšnega rezultata. Najprej bi prikazal originalno izpeljavo Millerjeve in 
Modiglianijeve teorije, ki dokaz gradi na arbitražnem procesu, kasneje pa bom dodal še 
ekvivalentno razlago njunega modela, ki problematiko obravnava ob pomoči CAPM modela. 
Leta 1958, ko je nastala pričujoča razlaga, tega seveda niso razlagali s pomočjo CAPM modela 
in ga zato v izpeljavi sploh ne potrebujemo. Ker pa sem zasledil (Mramor, 2000) zanimiv pristop 
k razlagi kapitalske strukture ravno prek tega modela, bom prikazal tudi nekoliko novejši pogled 
na tematiko. To ponekod omogoča nekoliko večjo preglednost sklepov, čeprav lahko ravno 
CAPM tudi podre določene implikacije njunega modela. Predvsem se mi je zdela zanimiva 
ocena zahtevane stopnje donosa, kakršna sledi iz CAPM modela, saj je v njej vključeno tudi 
razmerje med dolgom in kapitalom. Zanimivo je na primer, da obe izpeljavi – tako »klasična« 
Millerjeva in Modiglianjeva kot tudi tista s pomočjo CAPM modela – podata enak rezultat, se pa 
vendarle ponekod krepko razlikujeta.  
 
Najbolje je začeti kar s predpostavkami, ki jih uvajata Miller in Modigliani. Gre za klasičen 
nabor dokaj restriktivnih predpostavk, ki opisujejo popoln trg kapitala. Miller in Modigilani 
(1958, str. 268) navajata dve osnovni predpostavki: 
 
1. Vse obveznice so enako donosne, pri čemer je ta donos (r) gotov. Tu ne gre nujno za 
netvegane vrednostne papirje in tudi nikjer v izpeljavi nimamo opravka z netveganimi papirji. 
Opozorim naj, da pri izpeljavi s CAPM nujno potrebujemo netvegan vrednostni papir, kar je 
seveda dodatna komplikacija (kaj je netvegan papir?) in omejitev. 
 
2. Trg kapitala je popoln, kar tu razumemo v smislu, da »imata katerakoli dva vrednostna 
papirja, ki sta popolna substituta, enako ceno« (Miller, Modigliani, 1958, str. 268). 
 
Iz obeh temeljnih predpostavk logično sledita še dve: 
 
1. Zaradi zahteve po enaki donosnosti in (ne)tveganosti obveznic so le-te popolni substituti 
2. Ker so obveznice popolni subtituti, imajo enako ceno 
 
Recimo, da imamo opravka s firmo j, ki ustvarja neke pričakovane donose E(Yj). Podjetje naj 
posluje v panogi k. Tržna cena dolžniških papirjev tega podjetja je Dj, tržna vrednost delnic pa je 
Sj. Vrednost podjetja je po definiciji enaka vsoti vrednosti dolžniških in lastniških papirjev, tako 
da napišemo: 
 
Vj= D j+ Sj           (1) 
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To je seveda vrednost podjetja, če ga gledamo z vidika pasive oziroma z vidika obveznosti. 
Lahko pa podjetje gledamo tudi z vidika aktive oziroma z vidika ustvarjanja denarnih tokov. 
Tedaj je njegova vrednost opredeljena kot vsota diskontiranih prihodnjih donosov (v tej izpeljavi 
imamo le en takšen donos na koncu obdobja), pri čemer Miller in Modigliani kot diskontni 

faktor uporabljata zahtevano donosnost za raven panoge kρ : 

 

Vj=
k

jYE

ρ
)(

           (2) 

 
Najbrž ni najbolje, če za diskontni faktor uporabimo nekakšno povprečje panoge, saj s tem že 
vnaprej izločimo morebiten vpliv kapitalske strukture firme. Če bi ovrednotili zahtevan donos po 
CAPM modelu, bi morali upoštevati kapitalsko strukturo. To bom tudi prikazal pri izpeljavi 

CAPM modela. Kakorkoli že, zaenkrat predpostavimo, da je kρ primerna diskontna stopnja. Iz 

napisanega sledi, da je: 
 

Dj+ Sj =
k

jYE

ρ
)(

          (3) 

 
Vse tri enačbe po Millerju in Modiglianiju pomenijo, da vrednost podjetja ni odvisna od 
kapitalske strukture. Če bi že morda dovolili, da se v odvisnosti od razmerja med dolgom in 
kapitalom spreminja tržna vrednost dolga in kapitala, Dj+ Sj, pa takšno razmišljanje preprečuje 
zahteva, da je vrednost podjetja vedno enaka diskontiranim denarnim tokovom. Vidik 
diskontiranih denarnih tokov torej preprečuje, da bi bila vrednost podjetja odvisna od česar koli 
drugega, kakor od prihodnjih denarnih tokov in diskontnega faktorja. Kot pa sem rekel, trenutno 
vzamemo, da je diskontni faktor določen s povprečjem panoge. 
 
Iz povedanega lahko – morda malce tavtološko – izpeljemo zahtevano stopnjo donosa podjetja j 
v panogi k. Zahtevana stopnja donosa je: 
 

j

j

jj

j
k V

YE

DS

YE )(

)(

)(
=

+
=ρ          (4) 

 
Miller in Modigliani trdita (1958, str. 268), da nam ta enačba pokaže, da je povprečni strošek 
kapitala v panogi k neodvisen od kapitalske strukture. Takšna razlaga morda ni najbolj jasna, pa 
tudi razčlenjena ni dovolj, da bi nam omogočila kakšen bolj konkreten razmislek. Pri pisanju 
magistrskega dela me je kar malce zmotilo, da za vsa podjetja uporabimo enak diskontni faktor, 
zato sem skušal najti utemeljitev v nekoliko novejši literaturi. Morda bi se zato nekoliko ustavil 
pri tej točki in pokazal, da bi lahko tudi s precej novejšim CAPM modelom prišli do njune ideje, 
če implicitno uvedemo eno dokaj ohlapno predpostavko – kaj bo ta predpostavka, se bo videlo 
na koncu izračuna. Po CAPM je vrednost vsake naložbe linearna funkcija netvegane obrestne 
mere in določene premije za tveganje. Tako lahko za lastniške (S) in dolžniške papirje (D) 
napišemo, da je njihova zahtevana donosnost: 
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)(

)(

fMDfD

fMSfS

rrrr

rrrr

−+=

−+=

β
β

         (5) 

 
Ob tem še upoštevamo formulo za tehtano povprečje stroškov kapitala, to je WACC, po kateri je 
strošek kapitala na ravni podjetja enak tehtanemu povprečju stroška dolga in lastniškega 
kapitala: 
 

DS r
SD

D
r

SD

S
r

+
+

+
=          (6) 

        
Ker je WACC zahtevan donos na ravni podjetja, ga lahko interpretiramo tudi kot »benchmark« 
ali zahtevano donosnost aktive ali vseh sredstev podjetja. Celotna aktiva mora biti namreč 
najmanj toliko donosna kot je povprečni strošek vseh virov financiranja. Napišemo torej lahko, 
da je zahtevana donosnost aktive rA enaka WACC. 
 
WACC=rA            (7)  
          

Če smemo predpostavljati, da imajo podjetja iz iste panoge podobne naložbe, potem imajo 
podobno oziroma enako rA oziroma WACC, kar pomeni, da bi lahko denarne tokove j-tega 
podjetja diskontirali z diskontno stopnjo panoge. Kakšne implikacije ima takšno sklepanje na do 
sedaj uporabljene predpostavke? Da bi to ugotovili, vstavimo enačbo (5) v enačbo (6) in 
izrazimo ven donosnost aktive s pomočjo CAPM modela. 
 

)()( fMDfMSfA rr
SD

D
rr

SD

S
rr −

+
+−

+
+= ββ       (8) 

 

Vzemimo, da je tveganje dolga nič (oziroma βD=0), kar je sicer zelo običajna predpostavka, zato 
zadnji člen enačbe odpade. Če torej predpostavljamo, da imajo vsa podjetja v panogi enak rA, 
potem moramo implicitno predpostaviti, da je tveganje lastniškega kapitala (izraženo z beta) 
ravno obratno sorazmerno z deležem kapitala v aktivi. To je torej implicitna predpostavka 
dejstva, da smo za celotno panogo vzeli enak diskontni faktor. Ker to ni pretirano rigidna zahteva 
– morda malce moti to, da gre natanko za inverzno funkcijsko povezavo – lahko brez težav 
rečemo, da tudi CAPM model »zadošča« Millerjevemu in Modiglianijevemu sklepanju. Tako 
smemo tudi z vidika CAPM modela reči, da je povprečje panoge dobra in primerna diskontna 
stopnja, čeprav se sprva zdi kar malce arbitrarno izbrana.      
    
Sedaj pa si lahko pogledamo, kako zadolžitev vpliva na vrednost podjetja. Miller in Modigliani 
predpostavita, da imamo opravka z dvema firmama iz iste panoge, ki ustvarjata enake denarne 
tokove in se sploh ne razlikujeta v ničemer razen v kapitalski strukturi. Naj bo podjetje 1 v celoti 
financirano z lastniškim kapitalom, podjetje 2 pa naj bo delno financirano z dolgom. Denimo, da 
imamo investitorja, ki v podjetju 2 drži s2 delnic, kar je delež a od skupno S2 delnic (s2=aS2), ki 
jih je izdalo to podjetje. Podjetje 2 ustvarja denarni tok Y2, kar je po predpostavki enako 
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denarnemu toku prvega podjetja (Y1=Y2=Y). Vendar pa mora drugo podjetje plačati nekaj obresti 
na dolg in sicer v višini rD2. Delničar podjetja 2 tako dobi donos: 
 
Donos delničarja v podjetju 2=a(Y-rD2)        (9) 
 
Po predpostavki ima podjetje 2 določen dolg in sicer D2. Delničarju, ki drži delež a delnic, 
pripada seveda tudi delež denarnega toka, ki so ga ustvarila sredstva, kupljena z dolgom 
(pripadlo mu bo toliko, kolikor ustvari aD2). Delničar je pravzaprav pred dilemo ali naj se sam 
zadolži v svojem imenu ali naj se v njegovem imenu zadolži podjetje. Če se zadolži podjetje, 
potem podjetje plačuje obresti, če se zadolži sam, plačuje sam obresti. Tudi glede donosov je 
analogija: če je podjetje zadolženo, potem delničarju tako in tako pripade del pogače, ki jo 
ustvari dolg, če pa se zadolži investitor sam, lahko kupi več delnic in ima tako spet večji donos. 
 
Poglejmo, kaj se zgodi, če se investitor odloči, da se bo zadolžil v lastnem imenu in kupil za ta 
denar več delnic (seveda v podjetju 1, saj želimo izločiti vpliv dolga na ravni podjetja). Denimo, 
da se investitor odloči prodati svoje delnice v podjetju 2 (s2), ki so vredne aS2. Vzemimo še, da 
investitor istočasno, ko proda delnice podjetja 2, najame v svojem imenu in za svoj račun še dolg 
v višini aD2. Tako ima trenutno (aS2+ aD2) denarja oziroma a(S2+D2). Naj bo celotna vrednost 
delnic podjetja 1 enaka S1. Ker je to podjetje v celoti financirano z delniškim kapitalom, je hkrati 
to tudi vrednost podjetja. Z denarjem, ki ga investitor ima, si lahko kupi naslednji delež v 
podjetju 1: 
 

b=
1

22 )(

S

DSa +
           (10) 

 
Zasebni investitor mora seveda plačati tudi obresti na posojilo, ki ga je najel (aD2). Tako je 
skupni donos investitorja enak: 
 

Donos delničarja v podjetju 1= )(
)(

2
1

22 aDrY
S

DSa
−

+
= )( 2

1

2 aDrY
V

V
a −    (11) 

 
Obe situaciji sta si analogni. V primeru, da investitor naloži denar v podjetje 2, se je podjetje 
zadolžilo v imenu investitorja, če pa naloži v podjetje 1, se zadolži sam, pri čemer podjetje 1 
seveda ni nič zadolženo, saj bi sicer prišlo do podvojitve učinkov dolga.  
 
Predstavljajmo si, da zaradi določenega razloga pride do tega, da je vrednost podjetja 2 večja od 
vrednosti podjetja 1. Če primerjamo donos delničarja v podjetju 1 z donosom delničarja v 
podjetju 2 vidimo, da če je vrednost zadolženega podjetja večja od vrednosti nezadolženega 
podjetja (V2>V1), potem nujno sledi, da je donos za investitorja v podjetju 1 večji kot v podjetju 
2. Investitorji bodo tako prodajali delnice podjetja 2, tako zniževali S2 in posledično V2 ter na 
drugi strani kupovali delnice podjetja 1 in tako dvigovali S1 in V1. Zaključimo torej lahko, da 
vrednost zadolženega podjetja ne more biti večja od vrednosti nezadolženega podjetja.  
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Kaj bi se zgodilo, če bi bila vrednost nezadolženega podjetja slučajno večja od vrednosti 
zadolženega (V2<V1)? Vzemimo, da imamo sedaj nekega drugega investitorja, ki je delničar 
podjetja 1, ki je v celoti financirano z delnicami. V tem podjetju ima delnic v vrednosti s1 od 
skupno S1. Ker je to podjetje financirano v celoti z delnicami, velja S1=V1. Pripada mu torej 
donos: 
 

Donos delničarja v podjetju 1= Y
V

s
Y

S

s

1

1

1

1 =        (12) 

      
Vzemimo sedaj, da proda svoj delež v podjetju 1 in za ta denar (s1) kupi delnice in obveznice 
podjetja 2. Svoj portfelj delnic in obveznic oblikuje po vzoru podjetja – S2/W2 ter D2/W2 sta 
deleža lastniškega in dolžniškega financiranja v podjetju in investitor bo tudi svoj portelj 
ponderiral skladno s temi deleži. 
 

Delnice podjetja 2 kupi torej v vrednosti s2= 1
2

1 s
V

S
( S2/V2  je ponder, s1 je denar od prodaje delnic 

podjetja 1). Dolžniških instrumentov kupi v vrednosti d= 1
2

2 s
V

D
.  

 
Delnice in obveznice mu prinesejo ustrezne donose: delnice prinesejo del celotnega denarnega 
toka po plačilu obresti (Y-rD2), obveznice prinesejo del obresti (rD2). Investitor dobi seveda 
zgolj ustrezne deleže tega, saj ni edini imetnik lastniških in dolžniških papirjev. Njegov donos 
lahko zapišemo kot: 
 

Donos investitorja v podjetju 2= Y
V

s
s

V

D
rrDY

V

s
s

V

D
rrDY

S

s

2

1
1

2

2
2

2

1
1

2

2
2

2

2 )()( =+−=







+−  (13) 

 
Iz (12) in (13) vidimo, da če je vrednost zadolženega podjetja nižja od vrednosti nezadolženega, 
potem se imetnikom deleža v nezadolženem podjetju splača prodati svoj delež in vložiti v 
zadolženo podjetje. Na ta način nižajo vrednost nezadolženega in višajo vrednost zadolženega, 
dokler se jim to več ne splača. To pa je tam, kjer se ceni zadolženega in nezadolženega izenačita. 
 
Iz povedanega sledi, da se s spremembami kapitalske strukture ne da povečati vrednosti podjetja, 
kajti investitorji lahko izvajajo arbitražo, kar zagotavlja enako vrednost ne glede na financiranje. 
 
Miller in Modigliani sta, kakor navajata (1958, str. 271), tudi prva, ki sta izpeljala formulo za 
vrednotenje zahtevane donosnosti lastniškega kapitala ob upoštevanju finančne strukture. Ta 
izračun je sicer preprost, a zajame pravzaprav vse elemente, ki jih dobimo z novejšim CAPM. 
Naj najprej prikažem njuno formulo. Pričakovana donosnost lastniškega kapitala (S) poljubnega 
podjetja j je enaka: 
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j

jj
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rDY
r

−
=,           (14) 

         
Vemo, da je vrednost podjetja enaka vsoti vrednosti lastniškega in dolžniškega kapitala ali – po 
drugi plati – diskontirani vrednosti denarnih tokov: 
 

  Dj+ Sj =
k

jYE

ρ
)(

          (15) 

       
Vstavimo enačbo (15) v (14) in dobimo rezultat: 
 
rs=ρk+(ρk-r)D j/Sj          (16) 
 
         
Ta enačba nam pove, da mora biti donosnost lastniškega kapitala (torej ne vsega kapitala) 
zadolženega podjetja večja od donosnosti naložb ali povprečne donosnosti v panogi (ρk). Premija 
je odvisna od finančnega vzvoda D/S.  
 
Zanimivo je, da ekvivalenten rezultat dobimo tudi v okviru CAPM modela. Donosnost 
lastniškega kapitala – kot katerekoli druge naložbe – mora biti enaka: 
 

)( fMSfS rrrr −+= β           (17) 

       
Pri tej enačbi nam manjka beta lastniškega kapitala. Upoštevamo enačbo za izračun povprečnega 
stroška kapitala: 
 

DSA r
SD

D
r

SD

S
r

+
+

+
=          (18) 

 
Poznamo, da je: 
 

)(

)(

fMDfD

fMSfS

rrrr

rrrr

−+=

−+=

β
β

         (19) 

 
Po analogiji lahko sklenemo, da je zahtevana donosnost aktive (WACC) tudi enaka 

)( fMAfA rrrr −+= β . V enačbo za WACC vstavimo vse zahtevane donosnosti, izrazimo beto 

lastniškega kapitala in dobimo rezultat: 
 

)( DAAS S

D ββββ −+=          (20) 

       
Združimo (20) in (17) ter predpostavimo, da dolg ni tvegan in ima tako β enako 0. Dobimo 
končni rezultat, da mora biti donosnost lastniškega kapitala enaka: 
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)/1)(( SDrrrr fMAfS +−+= β         (21) 

 
Ta enačba je po vsebini nadvse podobna tisti, ki sta jo leta 1958 izpeljala Miller in Modigliani 
(16). 

3.2  Možne razširitve in dopolnitve modela 

Osnovni model Millerja in Modiglianija je možno razširiti na nekaj načinov. Že avtorja (1958, 
str. 272) sta predlagala predvsem tri razširitve. Te so: 
 

1. uvedba davka na dobiček, kar implicira možnost davčnega ščita 
2. dopustitev možnosti, da obveznice niso popolni substituti in so zato njihove obrestne 

mere različne 
3. uvedba tržnih nepopolnosti, ki omejijo opisani proces arbitraže med zadolženimi in 

nezadolženimi podjetji 
 

3.2.1 Podjetniški davki 
 
Uvedba podjetniških davkov v sam koncept modela ne uvaja radikalnejših sprememb. Rad bi 
seveda opomnil, da je bilo takrat takšno mnenje, ki pa se je naknadno korenito spremenilo. V 
tistem času torej davkom niso dali kakega pomembnejšega vpliva, razen morda to, da so analizo 
uvedli določen »realizem«. V okviru M&M se spremeni zgolj to, da investitorji sedaj upoštevajo 
neto denarne tokove (neto se nanaša na plačilo davkov, ne pa morda obresti). Vse, kar je veljalo 
za neobdavčeno podjetje, mora sedaj veljati tudi za obdavčeno, s to korekcijo, da upoštevamo 
neto zneske.  
 
Uvedba davka na dobiček sicer preprečuje, da bi proces arbitraže izenačil vrednost zadolženega 
in nezadolženega podjetja, ki imata enake denarne tokove. Kljub temu, da so denarni tokovi 
enaki, to ne implicira enake vrednosti podjetij, saj investitorji izvajajo arbitražo na neto (v smislu 
davkov) pritoke. V tem kontekstu bosta torej enaki vrednosti zadolženega in nezadolženega 
podjetja, ki ustvarjata enake neto denarne tokove.  
 
Zahtevani donos ali povprečni strošek kapitala podjetja v panogi k ob prisotnosti davkov postane 
(s podpisanim t označujemo prisotnost davkov): 
 

j

tj

jj

tj
tk V
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+
=ρ          (22) 

 
Zahtevani donos na lastniški kapital pa je tudi analogno: 
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rs=ρk+(ρk-r)Dj/Sj          (16) 
 

        Vidimo lahko, da uvedba davkov v 
osnovnem Millerjevem in Modiglianijevem modelu ne prinaša kakšnih večjih sprememb. Gre 
zgolj za to, da upoštevamo neto zneske, kar je pravzaprav tudi edina razlika. Tudi Miller in 
Modigliani tematiko davkov v njunem pionirskem članku (Miller, Midigliani, 1958) zelo na 
kratko obdelata in prepustita bralcu sklep, da je edini razloček med svetom z davki in svetom 
brez davkov v tem, da je potrebno upoštevati neto kategorije. To seveda implicira, da vrednost 
dveh podjetij z enakimi (bruto) denarnimi tokovi ne bo več enaka, vendar pa ostanejo vsi ostali 
sklepi bolj ali manj ekvivalentni tistim, ki jih imamo v svetu brez davkov. Takšen sklep seveda 
ni najboljši in je – kot se je pokazalo naknadno – tudi napačen. Uvedba davkov namreč povzroča 
precej večje spremembe, kakor smo jih prikazali tu. 
 

3.2.2 Obrestna mera, kapitalska struktura ter vpliv  »razumnega« obsega 
zadolžitve 

 
V praksi je običajno, če že ni pravilo, da morajo bolj zadolžena podjetja plačati višjo obrestno 
mero na dolg. V tem se po mnenju trga zrcali različno tveganje različnih dolžnikov. Tako praksa 
kot včasih teorija nas napeljujeta na sklep, da zahtevana obrestna mera na posojila ali obveznice 
raste s stopnjo zadolžitve. Zapišemo lahko r=r(D/S). Zanima nas, če opisano dejstvo vpliva na 
predhodne sklepe. Očitno je, da odvisnost obrestnih mer od kapitalske strukture ne bo vplivala 
na povprečni strošek kapitala, saj sploh ne nastopa v enačbi. Če se bo namreč obrestna mera 
povečala, bo podjetje uporabilo manj dolga, postalo zaradi tega manj tvegano in tako se bo znižal 
zahtevani donos lastniškega kapitala. Povprečni strošek kapitala bo tako ostal enak. 
 
Do spremembe pa vendarle pride v zahtevani donosnosti lastniškega kapitala. Sedaj torej velja 
r=r(D/S), kar pomeni, da obrestna mera ni več eksogena spremenljivka. Če vstavimo to v enačbo 
za izračun zahtevane donosnosti lastniškega kapitala, dobimo: 
 
rs,t=ρk,t+ [ρk,t-r(D/S)]Dj/Sj, pri čemer r ni več eksogena spremenljivka, ampak velja r=r(D/S)    (23) 
 

Vidimo, da se predhodna linearna zveza nekoliko zaplete – višji D/S sicer sam po sebi poviša 
zahtevano donosnost, toda ker sedaj vpliva tudi na obrestne mere obveznic, vpliv ni več jasen. 
Večje razmerje dolg/kapital prek faktorja (Dj/Sj) namreč neposredno vpliva na povečanje rs,t, a ga 
hkrati posredno znižuje prek [ρk,t-r(D/S)]. 
 
Vidimo, da višje razmerje D/S vpliva tako pozitivno kot negativno. Če so obrestne mere 
konstantne (torej r=r 0 in ne r=r(D/S)) vidimo, da je zahtevana donosnost lastniškega kapitala 
pozitivna linearna funkcija razmerja med dolgom in kapitalom. Če pa dopuščamo, da obrestna 
mera raste z dolgom, se je treba najprej vprašati, kako hitro lahko raste obrestna mera. Dokler je 
podjetje še zelo malo zadolženo, je zelo verjetno, da bo obrestna mera ob povečani zadolžitvi le 
zelo malo zrasla. Zato bo višje razmerje D/S vplivalo predvsem pozitivno preko člena Dj/Sj , 
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negativni vpliv prek r=r(D/S) pa bo zelo majhen. Tako bo zahtevana donosnost lastniškega 
kapitala še vedno naraščajoča funkcija, čeprav z nekoliko manjšim naklonom. Po določeni točki, 
ko je zadolžitev po mnenju investitorjev velika, pa se bo obrestna mera ob dodatni zadolžitvi nad 
proporcionalno povečala. Takrat bo funkcija zahtevane donosnosti lastniškega kapitala začela 
padati z zadolžitvijo, saj bo negativni člen v enčabi prevladal. Takšen rezultat je precej v 
nasprotju s tradicionalno koncepcijo, da bo zahtevana donosnost lastniškega kapitala ves čas 
rasla z zadolžitvijo. Ta paradoks priznavata tudi Miller in Modigliani (1958, str. 276), saj pravita, 
da so njune ugotovitve precej drugačne od obstoječih razlag. 
 
Običajna razlaga, pa tudi morda praksa, pravita, da nekaj časa zadolžitev sploh ne bo vplivala na 
zahtevano donosnost lastniškega kapitala. To naj bi trajalo vse do tedaj, dokler je zadolžitev 
»normalno« velika, po tej meji pa naj bi začela zahtevana donosnost lastniškega kapitala 
naraščati. Pokazal bom, da takšno sklepanje implicitno nasprotuje osnovni Millerjevi in 
Modiglianijevi ugotovitvi o tem, da kapitalska struktura ne vpliva na vrednost podjetja.  
 
Zapišimo besede v okolju znanih enačb, pri čemer podpisani t pomeni, da imamo lahko tudi 
davke; Yj,t tako pomeni neto denarni tok. V kontekstu Millerjevega in Modiglianijevega modela 
tradicionalna razlaga o tem, da zahtevana donosnost na določenem pasu ne narašča, pomeni, da 
mora veljati: 
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Zahtevana donosnost kapitala mora biti torej na celotnem pasu, kjer je zadolžitev po mnenju trga 
»normalna« (na primer približno na ravni panoge), enaka in sicer rs,t

*. Na meji tako velja, da je 
vrednost lastniškega kapitala podjetja enaka: 
 

j

ts

tj S
r

=
*

,

,π
 

 
Ker je vrednost podjetja vsota vrednosti dolžniškega in lastniškega kapitala, lahko napišemo: 
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Ker mora biti zahtevana donosnost lastniškega kapitala *
,tsr večja od donosnosti dolžniškega 

kapitala r, sledi iz enačbe, da mora vrednost podjetja naraščati z zadolžitvijo. Naj opozorim, da 
tukaj – čeprav dopuščamo obstoj davkov, kar je sicer nepotrebno – povečanje vrednosti ne sledi 
iz davčnega ščita! Prav lahko predpostavimo, da ni davkov in v enačbi se nič ne spremeni. 
Ugotovitev, da se bo vrednost podjetja povečala z zadolžitvijo, je v pričujočem kontekstu torej v 
nasprotju z osnovno ugotovitvijo Millerja in Modiglianija, da kapitalska struktura ne vpliva na 
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vrednost. Gre torej za direktno nasprotje med njuno razlago in »običajno« razlago. Če torej 
rečemo, da je zahtevana donosnost lastniškega kapitala konstantna na širokem pasu D/S, je to 
enako, kot če rečemo, da ne drži osnovna Millerjeva in Modiglianijeva ugotovitev. 
 
Slika 4: Zahtevana donosnost lastniškega kapitala 
 

 
Vir: Miller, Modigliani, 1958, str. 275. 
 
Opazimo torej lahko, da je bila razlaga Millerja&Modiglianija tedaj, ko je nastala, kar precejšnja 
novost. Morda bi prikazal še eno stvar, v kateri se je njuna teorija razlikovala od tradicionalne in 
to je, da je pri M&M povprečni strošek kapitala (WACC ali rA ali ρ) ves čas konstanten, medtem 
ko pri tradicionalni razlagi sprva pada in potem raste (U oblika). Če iz (23) izrazimo povprečno 
donosnost kapitala (to pomeni, da izrazimo razmerje ρ=Yj,t/Wj), dobimo: 
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To pomeni, da nekaj časa – dokler je zadolžitev normalna in se hkrati vrednost podjetja ne 
povečuje z zadolžitvijo – povprečni strošek kapitala z zadolžitvijo pada. To je seveda v nasprotju 
z M&M, ki trdita, da je povprečni strošek kapitala ves čas enak, je pa takšna razlaga konsistentna 
s splošnim razmišljanjem, da je dolg cenejši od kapitala, če ga ni preveč. 
 
Opazimo lahko, da je glavni vzrok za nastale razlike to, da tradicionalna teorija predpostavlja, da 
dolg – če je v normalnih količinah – ne vpliva na zahtevano donosnost delničarjev. Delničarji naj 
tako sploh ne bi posvečali pretirane pozornosti dolgu, dokler je stopnja zadolžitve razumna. 
Zaradi tega ob višji zadolžitvi ne zahtevajo večje donosnost lastniškega kapitala. Za takšno 
razmišljanje pa, kakor trdita Miller in Modigliani (1958, str. 278), ni racionalne podlage. Še več, 
avtorja pravita, da večina finančnikov enostavno vzame opisano ravnanje delničarjev kot nekaj, 
kar je samoumevno in nepotrebno nadaljnje razlage. Iz vsega povedanega, pa tudi iz slike, lahko 
opazimo še nekaj – to je, da v tradicionalnem pogledu obstaja nekakšna optimalna kapitalska 
struktura in sicer tam, kjer je strošek kapitala minimalen. Z vidika analize Millerja in 
Modiglianija je takšna razlaga seveda napačna. 
 

Miller&Modigliani 

Tradicionalni pogled 

D/S 

Miller&Modigliani, če 
r=r(D/S) 

Zahtevani donos 
lastniškega 
kapitala  
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Slika 5: Povprečni strošek kapitala  
 

 
Vir: Miller, Modigliani, 1958, str. 275. 

3.3 Novejši pogled na teorijo Millerja in Modiglian ija 

Merton Miller in Franco Modigliani (1958) sta zapisala – pravzaprav že kar na začetku svoje 
razprave o kapitalski strukturi – da je tržna vrednost podjetja neodvisna od kapitalske strukture. 
Dokaza za to trditev, kakor sem pokazal, ni težko najti, res pa je, da ga lahko izpeljemo ob zelo 
močni predpostavki – namreč, da investitorji izkoriščajo arbitražno priložnost in da ta 
mehanizem dejansko izenačuje vrednosti podjetij. Ob tem je v ozadju seveda tiha predpostavka, 
da so tržni udeleženci popolnoma ali vsaj zelo dobro informirani o vseh denarnih tokovih 
podjetij, deležih zadolžitve in podobnih kazalcih. Zaradi tega bi nemara prikazal še analogno 
razlago, ki pa se močneje opira na CAPM model. Tudi tukaj moramo seveda uvesti nekatere 
predpostavke: 
 
1.Udeleženci se obnašajo racionalno in imajo homogena pričakovanja 
2.Informacije se takoj prevedejo v tečaje vrednostnih papirjev 
3.Na trgu blaga in kapitala obstaja popolna konkurenca 
4.Dolžniški papirji so netvegani in so popolni substituti, zaradi česar imajo vsi enako donosnost 
 
Vzemimo za trenutek, da se podjetje financira samo z lastniškimi papirji oziroma delnicami. 
Pričakovani donos lastnikom bo enak vsoti izplačanih dividend, E(Div), in pričakovanega 
kapitalskega dobička. Pričakovani kapitalski dobiček bo enak razliki med pričakovano 
vrednostjo lastniških papirjev na koncu obdobja, E(Vt), in njihovo sedanjo vrednostjo, V0. 
 
Zapišemo lahko: 
 
E(Y)=E(Div)+[E(Vt)-V0]          (27) 
 
Iz te enačbe lahko izrazimo donosnost lastniških papirjev, ki je seveda enaka razmerju med 
pričakovanim celotnim donosom in vrednostjo lastniških papirjev V0. Podjetje se trenutno 
financira samo z lastniškimi papirji (to bomo označili z dodatnim podpisanim S): 

Miller&Modigliani 

Tradicionalni pogled 

D/S 

Povprečni strošek 
kapitala  
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Takšna bo torej donosnost lastniških papirjev podjetja, ki se financira samo z lastniškim 
kapitalom. Sedaj se lahko vprašamo, kako velika sploh mora biti ta donosnost, pri čemer nam 
pomaga CAPM model. Ta pravi, da mora biti donosnost katere koli naložbe enaka vsoti 
netvegane donosnosti in neke premije za tveganje. Če kar napišem zelo znano enačbo, dobimo, 
da mora biti donosnost lastniških papirjev enaka: 
 

)()( ; fMSfSS rrrrE −+= β          (29) 

 
Oziroma, če razčlenimo: 
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Takšna torej mora biti donosnost lastniških papirjev v skladu s CAPM modelom. Sedaj pa 
vzemimo, da podjetje spremeni kapitalsko strukturo, pri čemer vse ostale relevantne 
spremenljivke ostanejo enake. Podjetje torej izda dolžniške papirje v vrednosti D, ki imajo po 
predpostavki donosnost r f. Ker se bilančna vsota podjetja ne spreminja, za natanko isti znesek D 
odkupi lastne delnice. Denarni tokovi, ki jih podjetje ustvarja, se s tem seveda niso nič 
spremenili, res pa je, da sedaj pripadajo tako imetnikom lastniških papirjev, kakor tudi tistim, ki 
držijo dolžniške papirje. Imetnikom dolžniških papirjev pripada znesek – torej obresti – v  višini 
D*r f. 
 
Imetnikom lastniških papirjev tako preostane samo E(Y)-D*rf, res pa je tudi, da je sedaj 
lastniških papirjev manj, saj se podjetje delno financira z dolgom. Donosnost lastniških 
vrednostnih papirjev je enaka (s podpisanim D označujemo, da je v finančnih virih tudi dolg): 
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Skladno s CAPM modelom mora biti donosnost enaka: 
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Če združimo enačbi, dobimo za zadolženo podjetje: 
 

)(
)var(

),cov( ;
fM

M

MSS
f rr

r

rr
r −+

D

f

S

DrYE

,0

)( −
=         (33) 



20 

Enako naredimo še za nezadolženo: 
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Glede na to, da podjetje ustvarja enake denarne tokove, ne glede na to ali je zadolženo ali ne, 
mora biti E(Y) seveda enak v obeh enačbah. Vse, kar potrebujemo iz tega sistema enačb, je 
razlika oziroma odnos med vrednostjo delnic zadolženega in nezadolženega podjetja, to je S0,S in 
S0,D. Treba je povedati, da vrednost delnic zadolženega podjetja ni enaka tržni vrednosti podjetja. 
Slednjo namreč dobimo šele, če vrednosti delnic prištejemo še tržno vrednost dolga. 
 
Tako iz (33) in (34) dobimo, da je: 
 
S0,S = S0,D+D            (35) 
 
Ob tem še upoštevamo, da je tržna vrednost poljubnega podjetja enaka vsoti vrednosti 
lastniškega in dolžniškega kapitala, torej: 
 
V = S+D           (36) 
 

Tako bo vzemimo vrednost podjetja, ki se financira samo z lastniškim kapitalom enaka VS=SS, 
tistega, ki se financira tudi z dolgom, pa VD=SD+D. 
 
Če to spoznanje združimo z enačbo (36), dobimo sklep: 
 

VS= VD= S0,S= S0,D+D          (37) 
 
Vidimo, da je vrednost zadolženega podjetja enaka vrednosti nezadolženega. To torej pomeni, da 
ostane vrednost podjetja nespremenjena ne glede na kapitalsko strukturo. To pomeni, da smo 
spet potrdili Millerjev in Modiglianijev teorem irelevantnosti.  
 
Torej podjetje s spremembo kapitalske strukture ne more povečati svoje vrednosti. Tak rezultat 
je z vidika CAPM modela mogoče kar malce presenetljiv, saj podjetje s tem, ko spreminja 
kapitalsko strukturo, spreminja tudi finančno tveganje in to bi se nekje moralo poznati na 
vrednosti. Mramor (2002, str. 97) s tem v zvezi navaja zanimiv primer.  
 
Vzemimo, da se podjetje financira z obveznicami in delnicami. Na obveznice plačuje obresti, na 
delnice pa dividende. Predpostavimo tudi, da opazujemo podjetje v dveh obdobjih, v katerih 
zapored ustvari denarne tokove v višini 100 in 200 enot. Zraven si zamislimo še tri hipotetične 
kapitalske strukture: 1. samo lastniški kapital, 2. malo dolga in 3. veliko dolga. 
 
 



21 

Tabela 1: Primer donosov lastniških vrednostnih papirjev 
 

Obdobje 1 Obdobje 2 
Sprememba donosnosti lastniškega 
kapitala v % 

Denarni tok 100 200  

Samo delnice 

obresti - - - 
dividende 100 200 +100% 

Malo dolga 

obresti 40 40 - 

dividende 60 160 +250% 

Veliko dolga 

obresti 80 80 - 

dividende 20 120 +600% 

Vir: Mramor, 2002, str. 97. 

 
Vidimo, da pri zadolženemu podjetju donosnost lastniškega kapitala niha mnogo bolj, kakor pri 
nezadolženemu. Rečemo lahko, da je donosnost lastniškega kapitala zadolženega podjetja precej 
bolj negotova oziroma precej bolj tvegana. 
 
Varianca donosov lastniškega kapitala je v zadolženem podjetju torej večja in je zaradi tega 
večje tudi tveganje. Zaradi tega bodo stroški delniškega oziroma lastniškega kapitala v 
zadolženem podjetju vse večji, če bo zadolžitev rasla. Zopet si lahko pomagamo s CAPM 
modelom, kjer vidimo, da bo tveganje praviloma večje, saj bo večja kovarianca med donosnostjo 
našega podjetja in tržno donosnostjo.  
 
Zanima nas, kakšna bo razlika med donosnostjo lastniškega kapitala zadolženega in 

nezadolženega podjetja. Radi bi torej vedeli za razliko med )( ;DSrE in )( ;SSrE . Upoštevamo 

enačbi (34) in (35) in dobimo: 
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Enačbo poenostavimo in dobimo sklep:  

)( ;DSrE = )( ;SSrE +[ )( ;SSrE -rf]
DS

D
        (39) 

Vidimo, da je donosnost lastniškega kapitala zadolženega podjetja linearna funkcija donosnosti 
lastniškega kapitala nezadolženega podjetja, plus neka premija za tveganje popravljena za 
finančni vzvod podjetja. Premija za tveganje pa je, kot vidimo iz enačbe, enaka razliki med 
donosnostjo lastniškega kapitala v podjetju financiranem samo z lastniškim kapitalom in pa 
donosnostjo netvegane naložbe. Večja kot je torej zadolžitev, večja mora biti donosnost 
lastniškega kapitala. To je torej skladno s splošno »zakonitostjo«, da morajo imeti zadolžena 
podjetja višjo donosnost delnic, vendar ni še končni rezultat. 
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Zanimivo bi bilo pogledati še, kakšna je tehtana aritmetična sredina stroška lastniškega in 
dolžniškega kapitala, oziroma WACC. 
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To se poenostavi v zgolj: 
 

WACC= )( ;SSrE           (42) 

 
Ta enačba je zelo pomembna – pove nam namreč, da je povprečni strošek kapitala podjetja enak, 
ne glede na to, ali se podjetje financira tudi z dolgom (dolg je sicer cenejši od lastniškega 
kapitala) ali ne. To je v celoti skladno z ugotovitvami Millerja in Modiglianija. Z uporabo dolga, 
ki je sicer cenejši vir financiranja, se namreč ravno za toliko poveča zahtevana donosnost 
lastniškega kapitala, da je povprečni strošek dolžniškega in lastniškega kapitala ves čas enak. To 
je še dodatni dokaz, da se vrednost podjetja ne spreminja s spremembami v financiranju. 
Namreč, če se denarni tokovi ne spreminjajo in se ne spreminja niti zahtevana povprečna 
donosnost (torej WACC), potem je vrednost podjetja po metodi diskontiranih tokov ves čas 
enaka. 
 

Slika 6: Struktura kapitala, stroški lastniškega kapitala, WACC in stroški dolžniškega 
kapitala 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 
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3.4 Davki v kontekstu kapitalske strukture 

To je bil torej klasični pristop k razlagi, zakaj kapitalska struktura ne vpliva na tržno vrednost 
podjetja. Mnogi kritiki pravijo, da takšno razmišljanje preprosto ne drži, kajti podjetja in 
investitorji se naj ne bi obnašali na ta način. Korporacije v ZDA, pa tudi drugje po svetu, 
razločno kažejo, da jim je dolžniško financiranje mnogo bolj privlačno od lastniškega. Kako bi si 
sicer lahko drugače razložili, da se je razmerje med dolgom in kapitalom v ZDA povečalo 2.5-
krat od začetka šestdesetih let pa do začetka devetdesetih let. Še bolj izrazit je trend financiranja 
z junk bonds, katerih vrednost je bila leta 1986 več kot tridesetkrat večja kot v letu 1982 
(Pozenda, 1987, str. 37).  
 
Takšni trendi seveda niso nič nenavadnega, saj so bila osemdeseta leta značilni čas dolžniškega 
financiranja. Z vse večjim zadolževanjem pa so se ukvarjali tudi nekateri makroekonomisti. Na 
narodnogospodarski ravni se zadolžitev kaže predvsem kot povečano tveganje poslovnega 
sistema, saj so zadolžene firme precej bolj nagnjene k velikim nihanjem v profitabilnosti, kar 
potem seveda povzroča tudi nihanja na sekundarnem trgu in nato v celotnem gospodarstvu. Na to 
je v osemdestih letih opozarjal že Ben Bernanke, ko je govoril, da bo recesija ob hkratni veliki 
zadolžitvi destabilizirala finančni sistem v ZDA. Nekateri avtorji so celo opozarjali, da bi lahko 
trend pretiranega zadolževanja privedel do druge velike gospodarske krize (kar se je deloma res 
zgodilo ob borznem zlomu 1987). Ob vsem tem se seveda postavi vprašanje, zakaj je dolžniško 
financiranje tako v porastu.  
 
Seveda obstaja veliko možnih koristnih vidikov zadolžitve, kakor vzemimo zmanjševanje 
problema prostih denarnih tokov, zmanjševanje problema agentov, olajšanje financiranja 
investicij, signaliziranje kakovosti podjetja in podobno. Toda, če bi se vprašali, kaj je podjetjem 
najpomembnejše pri zadolžitvi, bi verjetno velika večina managerjev odvrnila, da so to davčni 
prihranki oziroma davčni sistem. In res – mnogo empiričnih študij je pokazalo visoko stopnjo 
povezave med zadolžitvijo in davčnim sistemom. Poleg tega lahko tudi z branjem davčne 
zakonodaje opazimo, da ta velikokrat stimulira zadolžitev. Obresti so na primer v prevladujoči 
zakonodaji priznane kot strošek, dividende kot »obresti« lastniškemu kapitalu pa niso in to je 
zgolj eden od primerov.  
 
Kakor sem pokazal, v idealnem svetu brez davkov in ostalih rigidnosti kapitalska struktura ni 
pomembna. To je utelešeno v večkrat omenjenem M&M-teoremu, ki je znan tudi kot teorem 
irelevantnosti. Kot sem prikazal, za podjetje v njunem svetu ne obstaja razmerje med dolgom in 
kapitalom, ki bi bilo najboljše. Kakršna koli odločitev glede dolga in kapitala je enako dobra. 
Takšna razlaga je morda zelo privlačna, saj je preprosta in intuitivna. Toda kako lahko 
razložimo, da obstajajo v praksi tako močno izražene »zakonitosti« v načinu financiranja 
različnih podjetij iz različnih panog. Miller in Modigliani sta to pripisala dejstvu, da so 
managerji neracionalni, ker skušajo zaradi lastnega boljšega občutka izbrati nekakšno »pravo« 
stopnjo zadolžitve, to pa navadno dobijo tako, da vzamejo za merilo povprečje panoge. Tako 
imajo vsa podjetja v panogi zaradi neracionalnih managerjev podobne stopnje zadolžitve. Ker pa 
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je odločitev o dolgu tako in tako irelevantna, njihova odločitev nima nobenega negativnega 
vpliva in managerji menijo, da so se pravilno odločili. Toda v realnem svetu, kjer obstajajo davki 
in ostale distorzije, kakor transakcijski stroški, kapitalska struktura morda ni nepomembna. 
Močan argument je že to, da je dolžniško financiranje v davčnem sistemu obravnavano kot 
strošek, medtem ko lastniško financiranje ni. Tako zadolženo podjetje plača manj davka od 
nezadolženega in prihodki zadolženega so tako zaščiteni, oziroma je pred njimi »ščit«. Sedanja 
vrednost vseh takšnih prihrankov je potencialni vir večje vrednosti zadolženega podjetja. Ta ščit 
je seveda absolutno večji, več kot je dolga in višja kot je davčna stopnja. Iz tega sledi, da bi bila 
100% zadolžitev lahko najboljša. Kot bom pokazal, lahko takšno razmišljanje sicer pripelje do 
nekoliko nenavadnih rezultatov, vendar pa lahko rečemo, da je v osnovi pravilno.  
 
Toda, kakor je razvidno že iz teorije M&M, je podjetje v nekem smislu zgolj agent, ki namesto 
posameznika izbere razmerje med dolgom in kapitalom. Zaradi tega mora odločitev podjetja 
nujno upoštevati vprašanje, kaj bi na njenem mestu naredil individualni investitor. To je 
bistveno, kajti individualni investitor mora upoštevati še osebno obdavčitev. Če je na primer z 
vidika podjetja optimalno, da se 100% zadolži, to morda ni nujno optimalno z vidika navadnega 
investitorja. Obdavčitev lastniškega kapitala z vidika malega investitorja namreč ni nujno tako 
nestimulativna kot se rado navaja. Dividende na primer navadno niso nič bolj obdavčene od 
običajnih dohodkov (plača), v Sloveniji in tudi marsikje drugje so celo precej manj obdavčene od 
plač, v ZDA pa so zgodovinsko gledano obdavčene približno enako. 
 
Poleg tega lastniški kapital omogoča odložitev plačil davkov – če namreč podjetje reinvestira ves 
dobiček, ne bo nobenih dividend, cena delnic pa se bo povečala. Lastnik podjetja tako ne bo 
plačal nobenega davka na dividende, davek na kapitalski dobiček pa šele tedaj, ko bo prodal 
delnice. Očitno je, da imajo delničarji določeno fleksibilnost, kdaj bi radi plačali davek, v 
omejenem obsegu pa tudi koliko davka bi radi plačali. Takšna fleksibilnost je z vidika 
individualnega investitorja seveda nekaj vredna. Morda zato ni optimalno, da je podjetje v celoti 
zadolženo. Pokaže se, da v takšnih razmerah odločitev o zadolžitvi ni tako enoznačna, pač pa je 
odvisna od razmerja med stopnjami osebne in podjetniške obdavčitve.  
 
Kakorkoli že, učinek davkov je v tem, da ni več važno zgolj, koliko denarja ustvari podjetje, 
ampak tudi, kako se ta denar razdeli. Velikost kolača – če uporabim slikovito primero – je ob 
upoštevanju davkov odvisna od razdelitve kolača. V svetu z davki originalni M&M teorem tako 
ne drži več. 
 
Opisani pogled na finančne odločitve je morda nekolik grob in poenostavljen. Predpostavlja 
namreč »ali-ali« situacijo, to je ali se podjetje v celoti zadolži ali se v celoti financira z 
lastniškim kapitalom. Gre za to, da je v teoriji ob določenih vrednostih parametrov zadolžitev 
tista, ki je neprimerno bolj privlačna, v določenih primerih pa je ravno obratno in je lastniški 
kapital bolj privlačen. Nikdar pa v teoriji ne nastopi situacija, da bi bila dolg in kapital vsaj 
približno enako privlačna. V praksi pa po drugi plati nikjer ne vidimo, da bi podjetja težila ali k 
zgolj lastniškemu ali zgolj dolžniškemu financiranju. 
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Zanimivo je tudi, da lahko na agregatni ravni opazimo zelo stabilna razmerja med dolgom in 
kapitalom. Očitno je, da na narodnogospodarski ravni dovolj veliko število investitorjev preferira 
en ali drug vir financiranja. Miller (1977, str. 269) in Pozdena (1987, str. 39) govorita o dveh 
»klientelah« - ena klientela ali skupina investitorjev naj bi preferirala predvsem dolg, druga pa 
lastniški kapital. Miller je trdil, da bodo investitorji z nižjimi dohodki in zato nižjo mejno davčno 
stopnjo preferirali dolg, bogatejši investitorji pa lastniško financiranje. Relativni vpliv obeh 
skupin investitorjev bo določil, kakšno bo razmerje med dolgom in kapitalom na agregatni ravni. 
Nikakor pa česa takšnega ne moremo trditi za individualne firme (razen če bi predpostavili, da 
določena podjetja sistematično privabljajo določene skupine investitorjev). Millerjeva razlaga o 
agregatnem razmerju dolga in kapitala, ki naj bi rezultiral iz vpliva investitorjev različnih 
davčnih razredov, implicitno govori o tem, da na narodnogospodarsko razmerje dolg/kapital 
vpliva tudi razdelitev bogastva v državi. 
 
Ob pisanju magistrske naloge sem skušal najti morebitne ekonometrične raziskave obravnavane 
tematike. Pozdena (1987) je napravil zelo zanimivo empirično raziskavo o vplivu davčnega 
sistema na 1.) agregatno razmerje dolg/kapital 2.) agregatno količino dolga in kapitala ter 3.) na 
izdajo junk obveznic. Podatki so od leta 1900-1985, tako da se zajame kar najširše 
institucionalno okolje. Rezultati so skoraj čisto skladni s teoretičnimi predvidevanji. Teorija 
napoveduje, da se bo agregatna raven dolga povečala, če se povečajo davki na dobiček, če se 
znižajo osebni davki (mejna davčna stopnja davka na dohodek) in če se povečajo razlike med 
podjetniški in osebnimi davki. V tabeli so prikazani nekateri rezultati, pri čemer je dodanih še 
nekaj zanimivi regresorjev kot na primer inflacija.  
 

Tabela 2: Pomen davčnega okolja  
                            Y 
Xj 

Dolg/Kapital (Dolg-Kapital)/BDP Junk bonds/BDP 

Davek na dobiček 
podjetja 

+, stat. značilen -, stat. značilen +, stat. značilen 

Osebni davki -, stat. neznačilen -, stat. značilen -, stat. neznačilen 

Davki na kapitalski 
dobiček 

+, stat. neznačilen +, stat. značilen -, stat. neznačilen 

Nedavčni ščiti -, stat. značilen +, stat. neznačilen -,+, stat. neznačilen 

Inflacija +, stat. značilen +, stat. neznačilen +, stat. neznačilen 

Davek na dobiček 
podjetja-Osebni davki 

+, stat. značilen +, stat. značilen +, stat. neznačilen 

Vir: Pozdena, 1987, str. 45. 

 
Morda ne bo narobe, če na kratko omenim še en trend na področju dolžniških papirjev in to je 
strm porast junk obveznic – to je visoko tveganih obveznic. Kot rečeno se je njihova vrednost v 
osemdesetih letih povečala za nekaj desetkrat in mnogo finančnikov je bilo precej presenečenih 
nad takšnim razpletom. Empirični podatki tudi kažejo, da takšne priljubljenosti ne moremo 
pojasniti z davčnim okoljem (večina koeficientov je neznačilnih). Razlogi so verjetno drugje – 
predvsem v nizkih obrestnih merah »navadnih« podjetniških papirjev, vse večjega števila 
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investitorjev, ki so za višje donose pripravljeni prevzeti veliko tveganja in nenazadnje 
računalniško podprti izračuni kreditne sposobnosti podjetja, ki omogočajo hiter in poceni izračun 
zahtevane donosnosti za množico manjših in neuveljavljenih podjetij (kakršni so tipični 
izdajatelji junk obveznic). Kljub temu lahko opazimo, da na volumen junk obveznic vendarle 
vplivajo tudi davki in sicer zelo podobno kot na izdajo navadnega dolga, le da ne tako izrazito.  
 
Po tem krajšem pogledu v svet davčnega okolja pa bi morda prikazal, kako je omenjena 
vprašanja obravnavala teorija, seveda po tistem, ko je postalo jasno, da je potrebno pri 
preučevanju kapitalske strukture upoštevati tudi davčno okolje. Teorem irelevantnosti namreč ni 
ostal brez kritik, pri čemer je bila še največja verjetno v neupoštevanju davčnega okolja. 
Poglejmo torej, kako je Miller sam prikazal vpliv davkov na M&M model. Končni rezultat 
njegovega razmišljanja pa je bila delna zavrnitev in delna potrditev teze o irelevantnosti.  
 
Glavni očitek teoriji irelevantnosti je ta, da je v realnem svetu, kjer mora podjetje plačevati 
davke in so obresti odbitek od davčne osnove, možno povečati vrednost podjetja prek 
spremembe kapitalske strukture. Upoštevati pa velja še nekaj: večja zadolžitev povečuje 
nevarnost preobremenitve podjetja in zato stečaja. Gre torej za nek trade-off: davčni prihranki 
proti nevarnosti stečaja. Iz tega bi sledilo, da obstaja neka točno določena kapitalska struktura, 
kjer bo ravnotežje med prihranki in povečano nevarnostjo stečaja balansirano – in tu naj bi bila 
optimalna kapitalska struktura.  
 
To se zdi dokaj logično razmišljanje, toda Merton Miller je takšno sklepanje ovrgel. Pokazal je, 
da tudi če upoštevamo davke in nevarnost stečaja, je vrednost podjetja neodvisna od kapitalske 
strukture. 
 
Kakor rečeno, naj bi »realistična« teorija kapitalske strukture upoštevala na eni strani davčni 
prihranek, na drugi strani pa strošek oziroma nevarnost stečaja. Miller pa je ravno semkaj naperil 
svojo kritiko. Ni šlo za to, da Miller in ostali avtorji ne bi priznavali nevarnosti stečaja, pa tudi 
drugih vidikov dolga, šlo je predvsem za dejstvo, da je nevarnost stečaja zaradi povečane 
zadolžitve dejansko tako majhna, da nikakor ne more pretehtati nad davčnim prihrankom, ki ga 
prinese zadolžitev. Miller (1977, str. 262) navaja, da naj bi povečanje dolga za 100 enot prineslo 
davčni prihranek v višini 50 enot ter strošek stečaja v višini 20 enot. Kljub temu pa se takšne 
številke – posebno še tista o strošku stečaja – zdijo nekam pretirane.  Jerold Warner je na 
primeru bankrotov železniških podjetij ugotovil, da je dejanski strošek stečaja okoli 5.3% 
vrednosti podjetja, pri čemer ta vrednost krepko pade z velikostjo podjetja. Že če pogledamo 
samo te podatke, se zdi, da stroški stečaja ne morejo biti pomembna determinanta kapitalske 
strukture. Ne smemo pa pozabiti še nečesa: tukaj govorimo o dejanskih stroških, ko je podjetje 
že šlo v stečaj, v analizi kapitalske strukture pa management upošteva pričakovane stroške 
stečaja. Torej je potrebno povprečne stroške stečaja še pomnožiti z verjetnostjo, da do stečaja 
sploh pride. Tako na koncu pridemo do tega, da so pričakovani stroški stečaja pravzaprav 
zanemarljivi ali pa vsaj niso neka bistvena determinanta kapitalske strukture. 
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Toda zakaj bi sploh ugibali o stroških stečaja. Gotovo je, da če bi bili ti stroški tako veliki, da bi 
odtegnili velik del davčnega prihranka, bi podjetja začela izdajati takšne dolžniške instrumente, 
kjer bi na nek način omejila možnost stečaja. Dejansko so takšne obveznice obstajale, vendar le 
za kratek čas v šestdesetih letih, potem pa očitno niso bile več zanimive. Rečemo lahko, da 
pretirano poudarjanje morebitnih stroškov stečaja pri pojasnjevanju kapitalske strukture ni na 
mestu. Enostavno je težko verjeti, da so ti stroški tako veliki, da bi dejansko lahko govorili o 
trade-offu med davčnim prihrankom in pričakovanimi stroški stečaja. Ali kot pravi Miller (1977, 
str. 264) spominja takšen »trade-off« na razvpito konjsko in zajčjo juho, katere recept je en konj 
in en zajec. Ta slikovita primerjava govori o razmerju med velikim davčnim prihrankom na eni 
strani in zelo majhnim stroškom morebitnega stečaja, ki naj bi služil kot proti-utež. Kljub vsemu 
pa stvari vendarle niso tako preproste, kakor sta opozorila že Miller in Modigliani leta 1958 
(Miller, Modigliani, 1958). Gre namreč za to, da ne moremo govoriti o davčnem prihranku kar 
na splošno in poenostavljeno sklepati, da več dolga pomeni manj plačanih davkov in zato večjo 
vrednost podjetja. Če namreč vzamemo, da so obresti na osebni ravni obdavčene, kapitalski 
dobički pa ne (kar je sicer nerealna situacija, pa vendar), potem je bolje, če ima podjetje čim 
manj dolga. Za dolg mora namreč plačevati velike obresti, ki pa so obdavčene, tako da velik del 
denarnega toka podjetja ne pride v roke upnika. Če podjetje ne bi bilo zadolženo, ne bi rabilo 
plačevati obdavčljivih obresti in bi ves dobiček reinvestiralo in povečalo vrednost delniškega 
kapitala (kapitalski dobiček predpostavimo, da ni obdavčen). Gre torej za to, da če uvedemo tudi 
osebne davke in zgolj podjetniške davke, potem vpliv zadolžitve ni več tako jasen. 

3.5 Stoodstotna zadolžitev 

Glede na našo predhodno razlago, po kateri ob zadolžitvi nastopijo davčni ščiti, bi lahko sklepali, 
da večja zadolžitev pomeni večji prihranek pri davkih in bi bila sto odstotna zadolžitev 
optimalna. Poglejmo, če to drži. Naj najprej zapišem poenostavljen primer, kjer podjetje plačuje 
samo podjetniške davke. Vzemimo, da podjetje ustvarja nek denarni tok Y. Imetniki obveznic 
(obveznic naj bo v višini D) dobijo obresti (stopnja r) v višini rD.  Vzemimo še, da obstajajo 
podjetniški davki na dobiček s stopnjo tc. V tem poenostavljenem primeru, kjer ne upoštevamo 
nobenih drugih stroškov ali česa podobnega, bo donos delničarjem po obdavčitvi enak: 
 
(Y- rD)(1- tc)=Y(1- tc)- rD(1- tc)= Y(1- tc)-rD+ t crD 

 

Če podjetje ne bi bilo zadolženo, bi bil donos po davkih enak: 
 
Donos investitorjem=Y (1- tc) 

 

Če pogledamo, kakšen je donos vsem investitorjem (torej lastnikom in upnikom) vidimo, da je to 
v primeru zadolženega podjetja enako: 
 

Donos investitorjem =donos delničarjem+donos lastnikom obveznic 

Donos investitorjem = (Y- rD)*(1- tc)+rD= Y(1- tc) + tcrD 
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V primeru nezadolženega podjetja je donos stake-holderjem enak donosom lastnikom, torej: 
 

Donos investitorjem = Y(1- tc) 

 

Vidimo, da je skupni donos v primeru zadolženega podjetja večji in sicer za znesek tcrD, kar je 
ravno prihranek zaradi manj plačanih davkov na dobiček (davčni ščit). Ker je vrednost podjetja 
enaka vrednosti denarnih tokov, ki jih to podjetje ustvarja vsem svojih stake-holderjem, je 
očitno, da bolj kot je podjetje zadolženo, večja bo njegova vrednost. Vrednost zadolženega 
podjetja je torej večja od vrednosti nezadolženega ravno za davčni prihranek (davčni ščit). Iz 
tega sledi, da je idealno, če je podjetje 100% zadolženo, saj davčni ščit narašča linearno z 
zadolžitvijo. 
 
Vzadolženega=Vnezadolženega+ tc(rD)        (43) 
 
Toda, če upoštevamo še davke na osebni ravni, slika ni več tako preprosta.  Donos delničarjem 
(ki so sedaj obdavčeni še na osebni ravni s stopnjo tps), bo enak (Y- rD)*(1- tc)(1-tps). Podobno je 
obdavčen tudi donos lastnikov obveznic in sicer po stopnji tpd. Ob upoštevanju, da je vrednost 
podjetja enaka vsoti tokov vsem investitorjem, bi po analogiji s prejšnjim izračunom dobili, da je 
vrednost zadolženega podjetja enaka:  
 

Vzadolženega=Vnezadolženega+D
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Ta enačba pa pove, da ni nujno, da zadolžitev poveča vrednost podjetja. Če se nekoliko 
pozabavamo s številkami, opazimo, da veliki osebni davki na obveznice (tpd) prav lahko 
povzročijo, da je vrednost zadolženega podjetja nižja od vrednosti nezadolženega. To še posebno 
velja, če so podjetniški davki na dobiček in pa osebni davki delničarjem majhni. Kaj preprosto je 
narediti kratko številčno simulacijo za Slovenijo. Vemo, da je davek od dobička pravnih oseb 
enak 25%, obresti, dividende in kapitalski dobiček pa se obdavčujejo po stopnji 20%. Če 
vstavimo to v enačbo, dobimo, da bi morala biti v Sloveniji vrednost zadolženega podjetja ob 
ostalem nespremenjenem večja in sicer za ¼ vrednosti dolga. Opazimo pa lahko tudi to, da če v 
enačbi postavimo vse davčne stopnje na 0%, dobimo da sta vrednosti zadolženega in 
nezadolženega podjetja enaki, kakor sem dokazal že prej. Dodatna zanimivost je tudi v primeru, 
ko sta davčni stopnji od obresti in dividend (ter kapitalskih dobičkov) enaki, saj takrat velikost 
osebnih davkov sploh nima vpliva na vrednost podjetja! Kakorkoli že, če upoštevamo tudi 
osebne davke, obstaja precejšen razpon stopenj, pri katerih je vrednost zadolženega podjetja 
manjša od vrednosti nezadolženega. Če vzamemo davčno stopnjo za dobiček kot dano vrednost 
in preučujemo zgolj interakcijo osebnih davkov, že kratek izračun pokaže, da bo vrednost 
zadolženega podjetja manjša, kadar velja: 
 
 tpb>(1- tc)tps+ tc          (45) 
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Slika 7: Osebni davki, ob katerih je vrednost podjetja zaradi obdavčitve nižja 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 

 
Ob tem se velja še vprašati, kakšna je intuicija v ozadju tega, da dolg ob upoštevanju osebnih 
davkov zniža vrednost podjetja. Dolg je namreč cenejši vir financiranja kot lastniški kapital in 
potemtakem bi morala zadolžitev dvigniti vrednost podjetja. Tak sklep sem namreč zapisal že 
predhodno. Očitno pa je, da takšno razmišljanje spregleda pomembno dejstvo in to je, da bodo 
imetniki obveznic zaradi obdavčitve zahtevali višje bruto donose in kar naenkrat dolg ni več tako 
poceni. Dolg se lahko zaradi obdavčitve tako »podraži«, da to pretehta davčni prihranek zaradi 
nižjega davka na dobiček. Morda je na tem mestu zanimivo pogledati tudi, kakšne so davčne 
stopnje v OECD državah. V Tabela 3 navajam podatke za izbrane države:  
 

Tabela 3: Osebni in podjetniški davki za izbrane države 

 Najvišja mejna osebna d.s. 
(v oklepaju za obresti) 

Najvišja stopnja davka na 
dobiček 

Avstrija 50 (25) 34 
Belgija 60.8 (15) 39 
Danska 46 34 
Finska 55.5 (28) 25 
Francija 54 37.87 
Grčija 45 (20) 35 
Irska 44 38 
Italija 46.4 (30) 53.2 
Kanada 30.9 28 
Luksemburg 50 32 
Nemčija 51 25 
Nizozemska  60 25 
Portugalska 40 (20) 39.6 
Slovenija 50 (20) 25 
Španija 48 35 
Švedska 56 (30) 28 
VB 40 33 
ZDA 39.6 35 

Vir: Fuest, Huber, Nielsen, 2001, str. 159. 

tpb 

tps tc 

Naklon=1-tc 

V območju nad premico je 
vrednost zadolženega podjetja 
manjša od vrednosti 
nezadolženega. 
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4 Millerjeva razlaga optimalne kapitalske strukture  na 
individualni in agregatni ravni  

Kakor rečeno, teorem o irelevantnosti kapitalske strukture ni bil sprejet v vseh akademskih 
krogih. Predvsem je bodlo v oči dejstvo, da imajo skoraj vse panoge sebi lastna in zelo stabilna 
razmerja med dolgom in kapitalom. Miller je sprva to pripisoval neracionalnosti managerjev, ki 
zaradi boljšega občutka vedno izberejo neko povprečno velikost zadolžitve, toda takšna razlaga 
vendarle ni najbolj natančna. Zaradi tega je bila potrebna nadaljnja obravnava opisanega 
problema. Miller (1977) sam je podal razlago tega vprašanja in do neke mere tudi nadgradil 
teorijo, ki sta jo razvila on sam in Modigliani leta 1958. V modelu, ki ga je Miller sam izpeljal 
leta 1977, pa pokaže, da vendarle obstaja določena agregatna optimalna raven zadolžitve, čeprav 
še vedno zaključi, da na individualni ravni le-ta ne obstaja. Edina stvar, na katero naj bi 
kapitalska struktura vplivala na individualni ravni, je »klientela« investitorjev, ki bodo kupovali 
vrednostne papirje tega podjetja. Bogatejši investitorji – tisti iz višjih davčnih razredov – naj bi 
preferirali lastniški kapital, revnejši investitorji pa dolžniški kapital. 

4.1 Model 

Poglejmo torej, kakšen je Millerjev model. Predpostavimo, da ni osebnih davkov za delničarje 
ter zaradi enostavnosti tudi to, da ni transakcijskih stroškov in da so vse obveznice brez tveganja. 
Naprej še predpostavimo, da je obdavčitev imetnikov obveznic progresivna nad določenim 
pragom. Povpraševanje po obveznicah ponazorimo z naraščajočo funkcijo, kar je sicer nekoliko 
nenavadno, zato morda zgolj kratka pojasnitev, zakaj je funkcija povpraševanja naraščajoča – v 
tem je namreč ključ celotne razlage. Razlog je v tem, da ob nižjih obrestnih merah povprašujejo 
po obveznicah samo tisti ljudje, ki niso obdavčeni. Ti ljudje povprašujejo na tistem pasu krivulje 
povpraševanja, ki je vodoraven. Ljudje, ki pa plačujejo davek, pa bodo povpraševali šele tedaj, 
ko bodo obrestne mere obveznic dovolj visoke, da jim bodo kompenzirale plačane davke. Če 
želimo prodati večje število obveznic, bomo morali slej ko prej privabiti tudi tiste investitorje. 
Večja kot je količina obveznic, vse več investitorjev je treba privabiti – tudi tistih iz najvišjih 
davčnih razredov – in zato krivulja vse hitreje raste. 
 

Slika 8: Trg obveznic 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 

Dolg 

r0= obrestna mera neobdavčenih obveznic, na primer državnih 
ali municipalnih obveznic 

r 
rzahtevani= r0/(1- tpb

mejna) 
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Kot rečeno, so obdavčeni samo dolžniški papirji, pa še to ne vsi. Predpostavili bomo, da so 
obdavčeni vsi dolžniški papirji razen državnih obveznic. Prav tako je potrebno opozoriti, da niso 
obdavčeni vsi investitorji. Tisti z najnižjimi dohodki ne plačujejo davkov in zato niso obdavčeni 
niti, če kupijo sicer obdavčljiv papir.  
 
Vzemimo, da imamo pri obdavčenih investitorjih mejno davčno stopnjo tpb

mejna in da je obrestna 
mera za neobdavčljive dolžniške papirje (na primer državne obveznice) enaka r0

 . Če bodo imele 
podjetniške obveznice tako nizko stopnjo donosa (pustimo ob strani kreditno tveganje), bodo po 
njih povpraševali samo tisti posamezniki, ki niso obdavčeni. Podjetniške obveznice so namreč 
obdavčljive, zato jih bodo ob obrestni meri r0 pripravljeni kupiti samo neobdavčeni posamezniki. 
Obdavčenemu posamezniku se nikakor ne splača kupiti obdavčljive podjetniške obveznice z 
obrestno mero r0, saj raje kupi neobdavčeno državno obveznico z obrestno mero r0 – pri 
podjetniški obveznici bo moral namreč od donosa r0 plačati še davek in bo tako na slabšem.  
 
Obdavčeni posameznik bo zahteval tako velik donos podjetniške obveznice, da mu bo to 
kompenziralo vsaj plačane davke. Po tistem, ko bo že plačal davke, hoče imeti donosnost vsaj v 
višini r0: 
 
(1- tpb

mejna)*r obveznice,zahtevani =r 0        (46) 
robveznice,zahtevani= r 0/(1- tpb

mejna) 

 
Če je obdavčitev progresivna (tpb

mejna raste), potem je očitno, da mora rasti tudi zahtevana 
donosnost, če želimo, da bodo ljudje sploh kupovali podjetniške papirje. Če obrestna mera na 
podjetniške obveznice ni toliko velika, da nam po davkih ostane vsaj r0, potem pač raje kupimo 
neobdavčeno državno obveznico. Zgoraj zapisane ugotovitve ponazorimo na grafu z naraščajočo 
funkcijo, ki je na delu, kjer povprašujejo samo neobdavčeni posamezniki, vodoravna. 
 
Ob tem se moramo vprašati še, kakšen mora biti donos lastniških finančnih oblik, če imamo 
davke. Očitno mora biti tudi donos delničarjev po davkih vsaj r0. V praksi bi seveda zahtevali še 
nekoliko več, toda zaradi enostavnosti lahko predpostavimo, da morajo delnice po davkih 
prinesti vsaj r0. Obdavčitev donosa delničarjem poteka v dveh korakih: najprej je delničar 
posredno obdavčen na ravni podjetja z davkom na dobiček (tc), potem pa še na osebni ravni z 
davkom od kapitalskega dobička in dohodnino. Zaradi enostavnosti predpostavimo – kot je bilo 
zapisano že na začetku – da imamo samo podjetniške davke na dobiček in da torej delničarji niso 
obdavčeni še na osebni ravni. To lahko zapišemo kot: 
 
(1- tc)*r delnice,zahtevani =r 0         (47) 
rdelnice,zahtevani= r0/(1- tc) 

 
Glede na to, da nimamo osebnih davkov za lastniške oblike in da je davek na dobiček 
konstanten, je tudi zahtevana donosnost lastniških oblik konstantna, kar na grafu ponazorimo z 
vodoravno premico. Ravnotežna količina dolga je tam, kjer se ta funkcija seka s krivuljo 
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povpraševanja po obveznicah. Če bi podjetja želela izdati količino dolga, ki je večja od 
ravnotežne, bi opazila, da je to dražje, kot če izdajo kapital. Dokler pa je količina dolga manjša 
od ravnotežne, bo vsako podjetje videlo, da je bolje pridobiti nova sredstva prek zadolževanja in 
ne prek lastniških oblik. Vendar je potrebno opozoriti, da se te ravnotežne količine nanašajo na 
trg kot celoto in ne na posamezno podjetje. Na ravni podjetja je namreč odločitev o stopnji 
zadolžitve pomembna samo z vidika, katere investitorje bo privabila. Če ima podjetje na primer 
strategijo visoke zadolžitve, potem bo privlačilo predvsem investitorje iz nižjih davčnih 
razredov, saj se tistim iz višjih razredov ne bo splačalo investirati. Odločitev o zadolžitvi ima 
torej samo to posledico, da privlači ali investitorje iz nižjih ali investitorje iz višjih davčnih 
razredov. Vpliva torej na izbor »klientele« investitorjev, kakor piše Miller. Ker pa podjetja 
seveda ne zanima, od katere skupine investitorjev dobi denar, je tudi ta posledica odločitve o 
kapitalski strukturi nepomembna. 
 
Na agregatni – narodnogospodarski – ravni torej obstaja določena optimalna količina dolga, kar 
ob agregatni količini lastniškega kapitala implicira narodnogospodarsko optimalno stopnjo 
zadolžitve. Toda to nikakor ne velja za posamezno podjetje, pravi Miller (Miller, 1977, str. 269), 
ampak samo za celotno gospodarstvo. Ravno zato, kakor trdi Miller, ne moremo govoriti o 
optimalni strukturi za določeno podjetje; ta namreč ni določena oziroma ne obstaja.  

4.2 Kdo dobi dav čne ščite? 

Na koncu morda ostane vprašanje, kam gre morebitni davčni prihranek iz naslova davčnih 
ščitov, za katerega sem že pokazal, da skoraj vedno obstoji. Odgovor je zelo enostaven: dobijo 
ga vsi investitorji, ki plačujejo nižje davke od »ravnotežnega« investitorja. Namreč, treba se je 
zavedati, da morajo vsa podjetja plačati takšno donosnost, da ima »mejni« investitor ravno 
dovolj velik donos, da pokrije vse davke in ima še vedno r0. Vsi ostali dobijo več kot bi bilo 
potrebno. Vidimo torej, da vsi ostali investitorji dobijo nek »potrošniški« presežek, saj imajo po 
plačilu davkov precej več od r0.  
 

Slika 9: Kam gredo davčni ščiti? 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 

Dolg 

 Mejnemu investitorju po 
plačilu davkov preostane 
r0 

r 

»Potrošniški« 
presežek 
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4.3 Morebitna uvedba osebnih davkov na lastniške vr ednostne 
papirje 

Miller je ob razlagi predpostavil, da ni osebnih davkov na donose lastniških oblik, zato sedaj 
prikazujem še situacijo, ko imamo te davke. Razlika je z vsebinskega vidika, tako piše Miller, 
nepomembna.  
 
Najprej bi dodal, da do sedaj uporabljena predpostavka, da so osebni davki od lastniških oblik 
enaki nič, morda ni tako absurdna kot se sprva zdi. Ne gre pozabiti, da se je mogoče temu davku 
v precejšnji meri izogniti, tudi če je znatno večji od nič. Če je davčna zakonodaja vzemimo 
takšna, da močneje obdavčuje dividende kot kapitalske dobičke, potem bo investitor izbral 
takšne delnice, ki imajo nizke dividende, a zato večje kapitalske dobičke. Poleg tega je tu še 
dejstvo, da se davki plačajo zgolj na realizirane kapitalske dobičke – delničar lahko tako 
poljubno odvrne plačilo davka. Po Millerju (1977, str. 270) je izognitev davku za na primer deset 
let skoraj tako dobra situacija, kakor če ni davka. Vendarle pa za analizo in obstoj ravnotežja 
nikakor ni nujno predpostaviti, da morajo biti omenjeni davki res nič. Če vzamemo, da so ti 
davki večji od nič, potem delničar zahteva vsaj naslednji donos (spet mora po plačilu davkov 
ostati vsaj r0): 
 
(1- tc)(1-tps)*r delnice,zahtevani =r 0         (48) 
rdelnice,zahtevani= r0/(1- tc)(1-tps) 
 
 
Slika 10: Ravnotežje ob osebnih davkih na lastniške papirje 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 

 
Z uvedbo osebnih davkov na donos od delnic se poveča njihova zahtevana donosnost, kar na 
grafu pomeni premik vodoravne premice donosnosti delnic. Opazimo lahko, da se ob povečanju 
davkov na delnice poveča ravnotežna količina dolga – višja kot je obdavčitev delnic, več dolga 
podjetje najame. Povečevanje osebnih davkov na delnice seveda ne more iti v nedogled, saj 
nihče ne bo več želel delnic. Upoštevamo, da sta ustrezni zahtevani donosnosti za obveznice in 
delnice izraženi kot: 

Dolg 

r0 

r rzahtevani= r 0/(1- tpb
mejna) 

 

rdelnice,zahtevani= r 0/(1- tc)(1-tps) 

 

Povečanje osebnih davkov na donose 
od delnic 
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rdelnice,zahtevani= r0/(1- tc)(1-tps) 

robveznice,zahtevani= r 0/(1- tpb
mejna) 

 

Če naj kdo sploh kupi delnice, mora biti njihov donos vsaj tolikšen kot je donos obveznic: 
 
r0/(1- tc)(1-tps)≥ r0/(1- tpb

mejna) →(1- tc)(1-tps)≤ (1- tpb
mejna)     (49) 

 
Če ne velja zapisani pogoj, potem nihče ne bo želel držati delnic in ravnotežja ne moremo dobiti 
(oziroma je ravnotežje pri »neskončni« zadolžitvi). Morebitni obstoj delnic v takšnih razmerah bi 
lahko utemeljili samo s kakimi nekonvencionalnimi atributi ali nedenarnimi prednostmi, ker 
sicer ne obstaja nobena razlaga, zakaj bi jih kdo sploh želel kupiti. 
 
Na koncu te analize morda ostane še nekaj neodgovorjenih vprašanj, ki so: 

1. Kako vključimo stroške bankrota 
2. Kako vključimo kreditno tveganje podjetniških obveznic 
3. Ali podjetja in investitorji res razmišljajo in se obnašajo skladno z zapisanim 

 
Miller (1977, str. 271) zelo na hitro odpravi s pričujočimi vprašanji, posebno še s stroški 
bankrota. Kot je znano, le-ti niso bili v njegovih razlagah nikoli preveč pomembni in tako je tudi 
tokrat. Tako stroške bankrota kot tudi kreditno tveganje podjetniških obveznic vključimo tako, 
da prilagodimo zahtevano donosnost še za nek korekcijski faktor. Donosnost se tako zgolj 
poveča za določen odstotek, ki naj bi kompenziral tveganje bankrota ali kreditno tveganje, pri 
čemer Miller omenja možnost, da lahko podjetje s pomočjo nekoliko nižjega popravka 
donosnosti prevali del stroška tveganja/bankrota na investitorja. Tako so morebitni stroški 
bankrota na ravni podjetja tudi zaradi te možnost še manjši, kakor se običajno navaja. Morebitni 
stroški stečaja tako še vedno ostajajo irelevanten faktor. 
 
Miller se je zavedal (1977, str. 273), da bo marsikateri kritik dejal, da njegova teorija ne drži, ker 
nihče ne izračunava mejnih davčnih stopenj, zahtevanih donosnosti in vseh ostalih elementov, ki 
so osnovni gradniki njegove razlage. Gre za znano kritiko, da se ljudje ne obnašajo na tak način 
in zato naj bi bila razlaga napačna. Takšno sklepanj ima vsaj dve napaki: prva napaka, ki jo 
navaja že Miller je ta, da so ocene, ki jih dobimo na podlagi maksimizacijskega oziroma 
teoretičnega modela, v povprečju precej boljše od tistih, ki jih dobimo s pomočjo intuitivnih 
spoznanj in pravil palca. Druga napaka v opisani kritiki po mojem mnenju pa je nasprotje med 
normativnim in pozitivnim. Če se namreč investitorji in podjetja ne obnašajo tako kot pravi 
teorija, to ne pomeni, da je teorija napačna – prav lahko bi rekli, da investitor ni racionalen. 
Podobno je tudi s kritiko CAPM modela, ki pravi, da se investitorji ne obnašajo skladno s tem 
modelom. Če se investitor ne obnaša skladno s tem modelom, to ne pomeni, da je CAPM 
napačen, pač pa da investitor ne zasleduje optimalne naložbene politike in ne izbere optimalnega 
portfelja delnic. 
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5 Teorija DeAngela in Masulisa 

Če povzamem osnovno razmišljanje obdobja do sredine sedemdesetih let, ki je utelešeno 
predvsem v Millerjevi znani hipotezi irelevantnosti, potem lahko zapišem, da optimalna 
kapitalska struktura v svetu ne obstoji. Obstoji sicer optimalno razmerje med dolgom in 
lastniškim kapitalom na agregatni ravni, ne pa za individualno podjetje. Potrebno pa je dodati, da 
takšen sklep ni ostal brez kritik. Mnogi teoretiki so nasprotovali takšni razlagi, najbolj znano 
kritiko in revizijo pa sta naredila Harry DeAngelo in Ronald W. Masulis leta 1979. DeAngelo in 
Masulis sta dokazovala predvsem to, da Millerjev teorem ne zdrži kritične presoje in da je 
istočasno zelo občutljiv tudi na majhne modifikacije kot je na primer uvedba amortizacije in 
investicijskih olajšav.  
 
DeAngelo in Masulis sta se predvsem vprašala: 

1. Ali Millerjev sklep o irelevantnosti drži tudi ob bolj realističnih predpostavkah o 
davčnem sistemu (kot npr. obstoju »neobrestnih« davčnih ščitov, predvsem v obliki 
investicijskih olajšav, amortizacije in podobno) 

2. Ali stroški bankrota vplivajo na kapitalsko strukturo 
3. Ali obe točki (1. in 2.) implicirata, da vendarle obstaja neka optimalna kapitalska 

struktura. 
 
DeAngelo in Masulis sta pokazala, kakor rečeno, da je Millerjev teorem zelo občutljiv na majhne 
modifikacije in da ga lahko poruši že uvedba raznih davčnih olajšav. Hkrati pa avtorja pokažeta, 
da ravno uvedba takšnih manjših, a realističnih popravkov, implicira obstoj optimalne kapitalske 
strukture. Pomembno pa je še nekaj, in sicer spoznanje, da za obstoj tega optimalnega ravnotežja 
sploh ni potrebno upoštevati morebitnih stroškov stečaja ali drugih podobnih stroškov, 
povezanih z zadolžitvijo. Če pa že jih, potem se pokaže, da vendarle niso tako nepomembni kot 
pravi Miller(1977).  

5.1 Elementi modela DeAngela in Masulisa 

DeAngelo in Masulis sta napravila dvo-razdobni model in sicer v okolju progresivne obdavčitve. 
V modelu sta uporabila tudi cedularnost, davčne olajšave in še precej drugih realističnih 
predpostavk. Najprej si lahko ogledamo, kako je v tem modelu določena vrednost podjetja. Če 
želimo razumeti, kako zadolžitev vpliva na vrednost podjetja, si je najprej treba pogledati 
denarne tokove imetnikom delnic in obveznic. Označimo z D nominalno vrednost dolga, z Y(s) 
dohodek v stanju s – razlaga stanj sledi – z ∆ vrednost davčnih olajšav zaradi amortizacije in 
drugih podobnih stroškov, z Γ denarno vrednost davčnih oprostitev in z α največji možni delež 
davčnih olajšav.  
 
Model tudi vsebuje možnost različnih okoliščin, v katerih se podjetje lahko znajde. Te okoliščine 
lahko imenujemo kar stanja. Področja med temi stanji so zvezna, kar pomeni, da se lahko 
podjetje nahaja kjerkoli med dvema določenima stanjema ali celo ravno na meji. 
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Tabela 4: Različna stanja v modelu 
Stanje Opis stanja Donos imetnikom 

dolžniških papirjev 
Donos imetnikom 
lastniških papirjev 

Med s0 

in s1 

Podjetje zasluži kvečjemu toliko, da poplača dolg. Upniki 
dobijo torej lahko povrnjen ves dolg (D), če pa denarni tok 
ne zadošča niti za to, dobijo samo toliko kot znaša denarni 
tok Y(s). Delničarji ne dobijo ničesar. Dobička podjetje 
seveda nima in zato tudi ne plača nič davka. 

D ali Y(s) 0 

Med s1 

in s2 

Podjetje ima toliko denarnih pritokov, da brez težav poplača 
vse investitorje, vendar pa so denarni tokovi še vedno tako 
majhni, da podjetje dobiček pokrije z amortizacijo in vsemi 
ostalimi olajšavami ter oprostitvami in spet ne plača nič 
davka.   Delničarji tako dobijo vse, kar ostane po poplačilu 
upnikov, to je Y(s)-D. Govorimo seveda o denarnem toku in 
ne računovodskem dobičku. 

D Y(s)-D 

Med s2 

in s3 

Denarni tokovi so tako veliki, da kljub maksimalnemu 
uveljavljanju davčnih olajšav in oprostitev, podjetje plača 
davek. Lastniki dobijo vse, kar ostane po poplačilu upnikov 
in davkov, pri čemer seveda podjetje koristi najvišjo možno 
stopnjo olajšave (α) 

D Y(s)-D-(1-α)t(Y(s)- 

∆-D) 

Nad s3 Denarni tokovi so tako veliki, da podjetje izgubi pravico do 
mnogih olajšav (izgubi člene z α), nekatere oprostitve pa 
seveda ostanejo. Stanje s3 je v model dodano zaradi 
splošnosti. 

D Y(s)-D-t*(Y(s) - ∆ -

D) 

Vir: DeAngelo, Masulis, 1979, str. 8. 

5.2 Porušen Millerjev in Modiglianijev teorem irele vantnosti 

Kot vemo je tržna vrednost podjetja enaka vsoti tržne vrednosti dolžniškega kapitala in tržne 
vrednosti delnic. Tržna vrednost vsake od teh oblik pa je seveda enaka tokovom, ki jih prinese in 
zato lahko dobimo tržne vrednosti tako, da enostavno seštejemo vse denarne tokove, ki sem jih 
zapisal v Tabela 4: Različna stanja v modelu. Treba pa je takoj dodati, da bi bil takšen izračun 
zgolj grob približek, saj so stanja zvezna (torej analiziramo vse situacije med na primer stanjem 
s1 in s2 in ne zgolj stanj s1 in s2), zato moramo za seštevek uporabiti integral namesto navadne 
vsote. Na grafu bi bila vrednost dolžniškega oziroma lastniškega kapitala torej enaka površini 
likov, kjer bi na absciso risali stanja, na ordinato pa tokove. Vrednost podjetja je torej enaka 
vrednosti dolžniškega in lastniškega kapitala, torej: 
 

V=D+S 

 
Vrednost dolžniškega kapitala je vsota (integral) denarnih tokov upnikom v vseh stanjih – v 
prvem stanju, kakor rečeno, upnik sploh ni v celoti poplačan, saj gre podjetju zelo slabo, zato 
dobi zgolj tisto, kar podjetje ustvari (Y(s)). V vseh drugih stanjih pa dobi upnik znesek D. 
Opazimo lahko še, da smo vse tokove pomnožili tudi s cenami – to je zgolj zaradi posplošitve in 
uporabljene cene dolga in lastniškega kapitala lahko razumemo zelo široko, na primer lahko kot 
odstotek »poštene« cene ali kako drugače. Vrednost dolžniškega kapitala je torej enaka:  
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Podobno lahko zapišemo tudi za delničarje, pri čemer se seveda zavedamo, da v stanju med s0 in 
s1 ne dobijo ničesar, v ostalih primerih pa kot rečeno dobijo vse, kar ostane po poplačilu upnikov 
in davkov. 
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Vrednost podjetja je D+S, torej vsota obeh integralov. Če nas zanima, kako se spreminja 

vrednost podjetja v odvisnosti od zadolžitve, moramo poiskati D
V

∂
∂ . Ko omenjeno vsoto 

odvajamo dobimo1 dokaj pomemben rezultat: 
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Najprej lahko opazimo zelo pomemben sklep, in sicer, da vrednost podjetja nikakor ni neodvisna 

od odločitve o zadolžitvi, saj bi bilo razmerje D
V

∂
∂  sicer enako 0. To pa ob razumnih 

vrednostih parametrov ni mogoče, čeprav lahko najdemo tudi takšne vrednosti, kjer sicer velja 

irelevantnost. Dolg je torej irelevanten za vrednost podjetja zgolj v primeru, ko je D
V

∂
∂ =0, kar 

sicer ni nemogoče doseči, je pa kot rečeno precej težko.  
 
DeAngelo in Masulis torej nista trdila, da zadolžitev oziroma kapitalska struktura vedno vpliva, 
trdila sta zgolj, da v normalnih okoliščinah navadno vpliva. Poleg tega sta s tem tudi ovrgla tezo, 
da dolg oziroma kapitalska struktura nikoli ne vpliva. Sklenemo torej lahko, da dolg navadno 
vpliva na vrednost podjetja, v določenih ekstremnejših primerih pa tudi ne. 
 
Vidimo torej, da sta DeAngelo in Masulis z nekaj enostavnimi modifikacijami in uvedbo bolj 
kompleksnega davčnega okolja elegantno in nedvoumno pokazala, da dolg vpliva na vrednost 
podjetja. Teorem irelevantnosti tako ne zdrži uvedbe bolj realističnega poslovnega okolja in je 
zato verjetno neprimeren.  
 

                                                 
1 Z odvajanjem seveda ne izginejo tudi integrali, saj so integrirani po spremenljivki s in ne D. 
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5.3 Model DeAngela in Masulisa v svetu Millerja in Modiglianija 

DeAngelo in Masulis pa sta še naprej raziskovala Millerjevo hipotezo o nepomembnosti 
kapitalske strukture na vrednost podjetja in sta zaradi tega v svoj teoretični okvir prenesla 
Millerjeve predpostavke – prenesla sta torej Millerjev svet na svojo teoretično podlago. 
 
Najprej sta iz svojega modela izločila vse, s čimer sta razširila Millerjevo razmišljanje. Tako sta 
torej predpostavila, da nimamo raznovrstnih investicijskih in drugih »zapletenih« olajšav in 
oprostitev, torej Γ=∆=0. Ob tej predpostavki so tudi stanja nepomembna oziroma velja 
s1=s2=s3. Dodala sta seveda še osebne davke, ki so ključni v Millerjevi hipotezi. Z vsem tem sta 
dejansko ustvarila Millerjeve razmere, toda v svojem teoretskem okolju. 
 
Da bi bila analiza nekoliko bolj enostavna in manj posplošena, bi bilo koristno čim več slučajnih 
spremenljivk izraziti kot funkcijo konstantnih vrednosti, ki kot take ne nastopajo v integralu. 
Tako lahko na primer zapišemo, da so cene finančnih inštrumentov enake določeni »povprečni« 
ceni, ki smo jo dobili tako, da smo tehtali različne možne cene z verjetnostjo nastanka te cene – 
pomeni, da smo jih dobili s von Neumann-Morgensternovo funkcijo2. Naj bo π neka verjetnost 
(ali vektor) za nastop različnih cen finančnih inštrumentov. Če imamo opravka z investitorji, ki 
so nevtralni do tveganja, potem velja da PD(s)=P'Dπ in analogno PS(s)=P'S(s)π. V tem primeru se 
vpliv dolga na vrednost podjetja vsebinsko nekoliko poenostavi in sicer dobimo: 
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Ta enačaj je možno vsebinsko razdeliti na tri dele, katere predstavljajo trije integrali. Člen pred 
prvim integralom kaže spremembo vrednosti podjetja, ko podjetje že izkoristi vse morebitne 
oprostitve in olajšave (ta člen je torej najmanjši), drugi člen kaže povečanje vrednosti podjetja v 
razmerah, ko podjetje še lahko koristi nekoliko olajšav in oprostitev, ne pa vseh (to da ne more 
koristiti vseh, se kaže v členu α, za katerega sem na začetku zapisal, da predstavlja maksimalen 
delež oprostitev in olajšav), tretji člen pa kaže situacijo, ko podjetje lahko koristi vse oprostitve 
(torej je ta člen tudi največji), oziroma kjer ni kakih posebnih omejitev, razen seveda davka na 
dobiček stopnje t. Tretji člen pa si lahko torej predstavljamo tudi kot razmere v svetu, kjer ni 
oprostitev in omejitev, oziroma svet, kjer sploh nimamo dejavnikov kot so maksimalna 
oprostitev, amortizacija, saj v tem členu ne nastopa noben od teh elementov. Vidimo torej, da je 
ta razčlemba koristna, saj lahko z njo poljubno izločamo ali vključujemo različne razmere v 
davčnem okolju, kar nam seveda koristi pri obravnavi Millerjevega teorema. Če vključimo vse 
tri člene nam to omogoča analizo v najbolj splošnem davčnem okolju, če pa vključimo samo 
zadnji člen, pa se nahajamo v preprostem davčnem okolju, ki ne pozna oprostitev, maksimalne 
stopnje olajšav (kot vidimo v tretjem členu ne nastopa α) in ostalih faktorjev, s katerimi sta 

                                                 
2 Von Neumann-Morgensternova funkcija pravi zgolj, da investitor, ki je nevtralen do tveganja, ocenjuje vrednost 
slučajne spremenljivke kot tehtano sredino vseh možnih vrednosti, pri čemer so ponderji verjetnosti.  
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obravnavo razširila DeAngelo in Masulis. V Millerjevem primeru, kjer torej upoštevamo zgolj 

svet s preprostim davčnim okoljem, se razmerje D
V

∂
∂  skrči na:  

 

[ ] dsstsPsP
D

V

s

SD ∫
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Iz te enačbe pa lahko posredno izpeljemo funkcijo ponudbe dolga s strani podjetja. Izpeljava je 
zelo preprosta, saj moramo pogledati zgolj, kaj se dogaja ob različnih cenah finančnih 
inštrumentov.  
 

Vzemimo najprej, da je )1)(()( '' tsPsP SD −< . V taki situaciji je D
V

∂
∂ <0 in zato se podjetje 

sploh ne želi financirati z dolgom, saj vsaka enota dolga zniža vrednost podjetja. Podjetje se bo 

torej v celoti financiralo z lastniškim kapitalom. Ravno nasprotno velja, če )1)(()( '' tsPsP SD −> , 

saj je takrat optimalno, da se podjetje kar najbolj zadolži in je torej 100% zadolžitev optimalna. 

Edino kadar velja, da )1)(()( '' tsPsP SD −=  je podjetju vseeno, koliko dolga ima, saj tedaj velja 

D
V

∂
∂ =0. Imamo torej 3 rešitve: 

 

1. 100% lastniško financiranje, če )1)(()( '' tsPsP SD −<  

2. 100% dolžniško financiranje, če )1)(()( '' tsPsP SD −>  

3. Delež dolga/kapitala je nedoločen, če )1)(()( '' tsPsP SD −=  

 

Pri )1)(()( '' tsPsP SD −=  bo torej podjetje pripravljeno izdati poljubno količino dolga, saj dolg ne 

vpliva na vrednost. Rečemo torej lahko, da je krivulja ponudbe dolga s strani podjetja 

popolnoma elastična in sicer pri ceni )1)(()( '' tsPsP SD −= . Pri ostalih cenah se krivulja prelomi 

in gre v oba ekstrema (100% lastniško oz. 100% dolžniško financiranje). Ker se naša analiza 
ukvarja s homogenimi podjetji, seveda vse te ugotovitve veljajo tudi za agregatno raven.  
 
Na sliki 11 in tudi iz enačbe vidimo, da model DeAngela in Masulisa v Millerjevem okolju ob 
precej velikem razponu parametrov pripelje do identičnega sklepa kot osnovni M&M model, 
torej do sklepa, da odločitev za dolg ali kapital ne vpliva na vrednost podjetja. Resda obstajata 
poleg te rešitve še 100% lastniško in dolžniško financiranje, a vendarle lahko rečemo, da na 
dovolj širokem pasu vrednosti parametrov kapitalska struktura ne vpliva na vrednost podjetja. 
 
Miller je seveda analiziral še osebne davke, vendar jo to v pričujočem modelu pravzaprav manj 
pomembno, saj osebni davki vplivajo na krivuljo povpraševanja po dolgu, kar pa je ob vodoravni 
krivulji ponudbe tako ali tako vseeno. Seveda se s spremembo osebnih davkov premakne 
krivulja povpraševanja in tako tudi »ravnotežna« količina dolga, vendar je podjetju tako ali tako 
vseeno, koliko dolga ima, saj na obravnavanem intervalu to ne vpliva na vrednost.  
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Sl33ika 11: Ravnotežna količina dolga in irelevantnost kapitalske strukture 
 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 

5.4 Model DeAngela in Masulisa v kompleksnejšem oko lju 

Model DeAngela in Masulisa – če uporabimo Millerjevo okolje – torej pripelje do enakega 
sklepa, čeprav pride do rezultata na drugačen in tudi bolj splošen način.  Kljub temu pa sklep o 
irelevantnosti ne drži več, če vzamemo nekoliko bolj kompleksno davčno okolje.  
 

Če uvedemo bolj kompleksne razmere in realnejše predpostavke glede davkov, potem se pokaže, 
da ima vsako podjetje optimalno kapitalsko strukturo. Najprej spet izpeljemo krivuljo ponudbe 
dolga, ki pa je sedaj precej drugačna. Vodoravna bo samo na tistem delu, kjer predpostavimo, da 
podjetje koristi vse možne davčne ščite in olajšave, oziroma kjer implicitno predpostavimo, da 
sploh ne uvajamo nikakršnih posebnosti v obliki maksimalnih stopenj in podobnega – to je bil 
tretji člen enačaja (52). Kakor rečeno, je bil ta del edini, ki je nastopal v Millerjevem svetu. 
Takoj, ko nastopi situacija, kjer imamo še ostale oprostitve, maksimalno možno olajšavo in 

podobno, tedaj moramo v enačbi (52) upoštevati vse člene in funkcija D
V

∂
∂  lahko zavzame 

zelo različne vrednosti. Vzemimo, da analizo spet začnemo na ravni )1)(()( '' tsPsP SD −= , kakor 

v Millerjevem primeru. Ob tej ceni je krivulja ponudbe dolga vodoravna do točke, kjer ne 
postavljamo nobenih omejitev glede davčnega sistema. Kaj, če v enačbi upoštevamo vse člene – 
kar pomeni, da dopuščamo obstoj zgornjega praga olajšav in uvedbo ostalih davčnih 
omejitev/oprostitev – ob ceni, ki je bila pravkar zapisana? Želimo torej kar najbolj splošen 
primer. Vidimo, da sta prva dva člena skupaj striktno negativna, kar pomeni, da negativno 
vplivata na povečanje vrednosti podjetja. Podjetje v takšnih razmerah torej ne bo želelo izdati 
dolga. Zgolj v primeru, če se cena P'D dovolj poveča, bo vpliv spet pozitiven. Ko torej izčrpamo 
področje, kjer ni davčnih omejitev, je potrebna korekcija cene navzgor. Krivulja ponudbe bo 
torej naraščajoča; namreč podjetje bo izdalo dodaten dolg, samo če bo vpliv na vrednost firme 

pozitiven, torej  D
V

∂
∂ >0, kar pa drži samo ob višji 'DP . Več dolga je torej konsistentno z višjo 

ceno. Bistven razloček s prejšnjim primerom, kjer sem analiziral Millerjevo hipotezo, je v tem, 

P'D 

Dolg 

P'D=P'E(1-t) 

100% 
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da tukaj podjetju ni vseeno, kolikšen delež dolga ima ( D
V

∂
∂ ni enak 0). Jasno je, da tako v 

Millerjevem primeru kot tudi tukaj dobimo neko unikatno ravnotežje med ponudbo in 
povpraševanjem po dolgu, kar določi ravnotežno strukturo. Toda v prvem primeru je popolnoma 

vseeno, kakšna je ta struktura, saj ne vpliva na vrednost podjetja ( D
V

∂
∂ =0), v drugem primeru 

pa ni vseeno, ker D
V

∂
∂  ni enak nič . Vse si lahko ponazorimo tudi na Sliki 12: 

 

Slika 12: Ravnotežje v razširjenem modelu 

 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 
 
Dodal bi še, da je vodoraven del navadno zelo majhen, saj je omejen na interval, kjer so dohodki 
dovolj majhni, da podjetje lahko še polno koristi vse davčne ugodnosti – to pa seveda ni tako 
širok interval, da bi se vanj lahko kar tako uvrstilo vsako podjetje. Seveda pa je vodoravni del 
možen in na njem pač velja irelevantnost kapitalske strukture. Ta ugotovitev seveda ne zmanjša 
veljave DeAngelo in Masulisove teorije, saj avtorja nista trdila, da struktura vedno vpliva, trdila 
sta zgolj, da lahko vpliva – kar je popolno nasprotje teorema o irelevantnosti.  
 
Razdelajmo to razpravo še naprej in sicer tako, da nekoliko bolj matematično razčlenimo 
predhodno razmišljanje – to sicer ni potrebno z vsebinskega vidika, ki smo ga že razdelali, 
pomembno je zaradi analitične rešitve in matematične določitve ravnotežja. 
 
V razdelku o osebnih davkih (4.3) sem že v splošnem izpeljal, da mora veljati naslednja zveza 
med podjetniškimi in osebnimi davki, če naj dolg poveča vrednost firme (to, da dolg poveča 
vrednost firme pa je seveda predpogoj, da podjetje sploh ponudi dolg):  
 
tpD<(1- tc)tpS+ tc oziroma (1-tpD)<(1- tc)(1-tpS)       (54) 
 
To enačbo lahko uporabimo za to, da pokažemo intuitivno interpretacijo trade-offa, ki določi 
optimalno kapitalsko strukturo in sicer tako, da analiziramo relativne cene dolga in kapitala ter 
relativne stopnje obdavčitve. Zaradi tega, ker je splošna izpeljava z vsemi davčnimi stopnjami 

s0 do s1 s1 do s2 s2 do s3 

Del, kjer drži 
irelevantnost kapitalske 
strukture 

Dolg 

P'D 
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izrazito nepregledna, se lahko osredotočimo na poseben primer, kjer je tps=0. To pomeni, da 
nimamo  znanega problema dvojnega obdavčevanja dobička – torej problema, ko je dobiček 
obdavčen dvojno in sicer s podjetniškim davkom na dobiček in nato še z obdavčevanjem 
dividend. V obravnavanem primeru je torej dobiček obdavčen samo s podjetniškimi davki, ne pa 
tudi osebnimi. Ta računska poenostavitev, ki sicer ne spremeni sklepa, je tudi z vidika prakse 
bolj ustrezna, saj države na vse načine skušajo odpraviti probleme dvojne obdavčitve. Ko vse to 
upoštevamo, se osnovna enačba vrednotenja, ki smo jo že večkrat uporabili poenostavi: 
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Drugi člen v oklepaju ( pDt− )  kaže negativni mejni davčni »prihranek« posameznika, ki mora na 

dolg plačati davek, prvi člen pa je pozitiven in sicer je to podjetniški prihranek v stanjih, ko 
podjetje lahko koristi vse ali vsaj nekaj olajšav in oprostitev. Ta dva učinka se na določeni točki 

izravnata med sabo, kar še toliko bolj velja, če je pDt  progresivna in tudi zato, ker so davčni 

prihranki navzgor omejeni. V točki, kjer se negativni in pozitivni vpliv izravnata, je izraz enak 
nič in tam je ravnotežje. Rezultat torej dobimo s trade-offom med davčnimi prihranki na ravni 
podjetja in davčnimi izgubami na ravni posameznika. To je torej končna formulacija ravnotežja, 
ki smo ga sicer določili že grafično. Seveda si lahko tudi pri pričujoči matematični formulaciji 
izmislimo takšno situacijo, kjer ne pride do ravnotežja, vendar to ni bistveno – bistveno je, da ne 
drži Millerjev sklep o tem, da nikoli ne obstaja ravnotežje. 
 
Na kratko si velja ogledati še razmislek o morebitnih stroških stečaja. Kakor je bilo zapisano, so 
morebitni stroški bankrota dokaj kontroverzen element v obravnavi, predvsem zato, ker ne 
obstaja konsenz ali so sploh pomemben faktor. Navedel sem že Warnerja, ki je na primeru 
železnic ugotovil, da so ti stroški velikostnega ranga nekaj procentov premoženja podjetja ter 
tudi druge avtorje, ki menijo, da so stroški še dosti manjši. Zato se seveda postavlja vprašanje, če 
je bankrot sploh treba upoštevati v razpravi o kapitalski strukturi. DeAngelovo in Masulisovo 
teorijo sem prikazal ne da bi sploh upošteval stroške stečaja in tudi pokazal, da za ravnotežje 
sploh ne potrebujemo stroškov stečaja. Omenjena avtorja sta si celo želela izpeljati model brez 
upoštevanja stečaja. Kljub vsemu pa sta raziskala, kaj se zgodi, če upoštevamo morebiten 
bankrot.  
 
Kakor se izkaže, stečaj ni tako nepomemben faktor, čeprav ne spremeni prejšnjih ugotovitev. 
Skratka, pokaže se, da stečaj ni nujen za ravnotežje, vendarle pa doda k razumevanju tematike. 
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Millerjeva kritika (1977, str. 262-264), ko nekoliko zlobno govori o zajčje-konjski juhi, z vidika 
DeAngelo in Masulisovega modela tudi ni primerna. Miller namreč kritizira razmišljanje, po 
katerem naj bi majhni morebitni stroški stečaja pretehtali velike davčne prihranke, kar naj bi bilo 
po njegovem nesmisel. Res je namreč, da je rang velikosti davčnih prihrankov precej večji od 
morebitnih stroškov stečaja, kar sta zapisala tudi DeAngelo in Masulis. Bistvo po njunem 
mnenju leži zato drugje – za njuno razlago je nepomembno ali so stroški stečaja veliki ali 
majhni, ker se bodo relativne cene (P'D in P'S) tako prilagodile, da bodo spremembe davčnih 
prihrankov enakega velikostnega razreda kot stroški stečaja in je zaradi tega razprava o velikosti 
stroškov stečaja nepomembna. Zaradi nevarnosti stečaja bo dolg namreč malce dražji vir 
financiranja, zato ga bo podjetje malce manj uporabljalo in tako zelo malo zmanjšalo davčne 
prihranke. Velikostni razredi so – če razmišljamo v tem smislu – vedno enaki. 

6 Stroški bankrota v kontekstu kapitalske strukture  

Stroški bankrota so v kontekstu kapitalske strukture razmeroma kontroverzen faktor. Nekateri 
menijo, da so ti stroški tako pomembni, da znatno vplivajo ali celo določajo kapitalsko strukturo, 
medtem ko ostali menijo, da so praktično zanemarljivi.  

6.1 Direktni in indirektni stroški ste čaja 

Literatura, ki se s tem ukvarja, ločuje stroške bankrota na direktne in indirektne. Direktni stroški 
so v grobem tisti, ki se nanašajo na sam pravno-ekonomski postopek bankrota. Sem spadajo 
pravni, administrativni in računovodski (na primer strokovnjaki, ki ocenjujejo vrednost podjetja) 
stroški.  
 
Mnogi uvrščajo med direktne stroške tudi izgubo zaradi prenizke prodajne cene imetij podjetja. 
Vanhorne (1976) navaja, da je premoženje bankrotiranih podjetij v veliko primerih prodano 
znatno pod pošteno ceno in to razliko uvrsti med direktne stroške stečaja. Včasih lahko 
preberemo, da gre pri nujni prodaji (fire-sale) dejansko za posredni strošek, toda ker je takšna 
prodaja pogojena zgolj z bankrotom, je verjetno prav, da to oportunitetno izgubo pripišemo med 
direktne stroške stečaja. 
 
Poleg direktnih stroškov stečaja obstajajo še indirektni stroški stečaja. Indirektni stroški so precej 
širok pojem in med njih spadajo vsi stroški, ki nastanejo zaradi tega, ker upniki in/ali partnerji 
podjetja menijo, da obstaja možnost stečaja. Dobavitelji na primer zahtevajo za podjetje manj 
ugodne pogoje, kreditorji zahtevajo višje obrestne mere in podobno. Mnogokrat indirektnim 
stroškom stečaja pravimo tudi stroški finančne stiske. Med indirektne stroške stečaja tako 
spadajo vsi morebitni stroški na relacijah firma/zaposleni, firma/dobavitelji, firma/kreditorji 
zaradi možnosti stečaja. Za posredne stroške stečaja torej sploh ne zahtevamo, da pride do 
stečaja. V tem je tudi razlika med direktnimi in indirektnimi stroški stečaja: direktni nastanejo 
samo, ko se stečaj dejansko zgodi, indirektni pa nastanejo že tedaj, ko je podjetje v finančni 
stiski (čeprav so seveda prisotni tudi ob samem bankrotu). 
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Cornell in Shapiro (1987) osvetlita tematiko indirektnih stroškov še z vidika upnikov z 
nezavarovanimi terjatvami. Sem spadajo predvsem zaposleni, dobavitelji, distributerji in kupci. 
Vsi ti imajo terjatev do podjetja, ki je nezavarovana in veliko primerov je, ko so takšni upniki 
spravili v stečaj sicer ne-kritično podjetje. Mnoga podjetja imajo zato pri svojem poslovanju v 
mislih nezavarovane terjatve in zgodi se, da podjetje ne sprejeme ugodne poslovne priložnosti, 
če je pogojena s takšno terjatvijo. Nezavarovane terjatve z vidika podjetja namreč niso tako 
zaželene, kakor bi morda sklepali. Podjetje namreč dejansko nima nobene moči nad upnikom z 
nezavarovano terjatvijo, kvečjemu je obratno. Ta problem je še bolj izrazit v podjetjih, ki 
finančno niso najbolj stabilna, saj se prav lahko zgodi, da bodo upniki podjetje likvidirali. 
Možnost pretirano hitrega stečaja tudi lahko tudi uvrstimo med indirektne stroške stečaja. 
 
Morda bi si mislili, da spadajo med indirektne stroške stečaja tudi izgubljeni bodoči prihodki in 
dobički od proizvodnje ali prodaje, vendar takšno razlago presenetljivo malokrat srečamo. Res 
pa je, da srečamo razlago, kako možnost stečaja že v tekočem obdobju zniža prodajo podjetja. 
To je predvsem zaradi tega, ker ima kupec do podjetja dejansko nezavarovano terjatev. 
Nezavarovano v tem smislu, da je kupec morda zelo odvisen od nadaljnje proizvodnje podjetja, 
ki bo šlo v stečaj. Poleg tega kupci računajo s proizvodnjo nadomestnih delov, garancijami na 
proizvod in podobno. Jerald R. Jensen (1988, str. 11) navaja primer Chryslerja, ki mu je prodaja 
v enem letu padla za dve odstotni točki, samo zaradi strahu ljudi pred morebitnim stečajem 
podjetja. Isti avtor navaja tudi primer IBM-a, ki je ob opustitvi proizvodnje neke veje 
računalnikov lansiral obsežno reklamno kampanjo, v kateri je zagotavljal, da bo še pet let 
proizvajal nadomestne dele in nudil servis. Še veliko primerov je, kjer racionalni kupec 
enostavno ne želi kupiti proizvoda podjetja, ki bo šlo v stečaj. To bi lahko trdili vsaj za množico 
trajnih potrošnih dobrin in investicijskih dobrin. Zanimivo je tudi, da je več raziskav pokazalo, 
da kupci, ki še niso plačali že dobljenega proizvoda, odlašajo s plačilom, ko izvejo za morebitni 
stečaj. To je morda zato, ker spoznajo, da je cena, ki naj bi jo plačali, preprosto postala prevelika 
glede na vse probleme, ki jih bodo na lepem imeli s tem proizvodom (vzemimo težavna dobava 
rezervnih delov, servisiranje in podobno).  
 
Še en zelo podoben indirektni strošek stečaja so naraščajoči stroški zaposlenih, ko se razve, da je 
podjetje kandidat za bankrot. Razlaga je naslednja: zaposleni od podjetja pričakuje dvoje stvari, 
to je plačo in nadaljnjo zaposlitev. Tako plača kot trajnost zaposlitve sta v očeh zaposlenega 
verjetno precej enakovredni nagradi za njegovo delo. Ko se zaradi možnosti bankrota zniža 
verjetnost nadaljnje zaposlitve, mora biti zaposleni kompenziran drugače – to je z višjo plačo. 
Trajnost zaposlitve in plača sta namreč vsaj delna substituta; če zaposleni menijo, da je njihova 
zaposlitev varna, so pripravljeni delati tudi za nižjo plačo. Da je varnost zaposlitve resnično zelo 
velika nagrada, kaže tudi dejstvo, da so zaposleni dostikrat pripravljeni kupiti neprofitabilno 
podjetje, samo da ne gre v stečaj. Ravno v takšnih primerih vidimo, kako visoko ceno so 
zaposleni dejansko pripravljeni plačati, da imajo redno zaposlitev. 
 
Situacijo podjetje/zaposleni lahko prenesemo tudi v kontekst podjetje/dobavitelj. Dobavitelj ima 
tudi dvoje pričakovanj od podjetja: 1. da bo podjetje redno plačevalo svoje obveznosti in 2. da bo 
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še naprej kupovalo dobaviteljeve proizvode. Morebitni stečaj podjetja omeji možnost nadaljnjega 
sodelovanja in zato dobavitelji začnejo zahtevati za podjetje manj ugodne pogoje. Najbolj 
običajni ukrepi so zahteve po vnaprejšnjemu plačilu, manj dobavljenih proizvodov, vse bolj 
natančno določene pogodbene obveznosti strank in podobno.  
 
Med indirektne stroške stečaja pa lahko štejemo tudi uničen ugled in kariero managerja, ki je na 
čelu bankrotiranega podjetja. Mnoga slabo stoječa podjetja zato ponujajo morebitnim 
managerjem zelo visoke plače in v tem se zrcali ta strošek. Mnogi pa med indirektne stroške 
prištevajo tudi porabljen managerjev čas, ko se je ukvarjal s stečajem namesto z drugimi 
opravili. 
 
Lahko rečemo, da je večino odnosov med podjetjem in njegovim okoljem takšnih, da daje 
kupcem/zaposlenim/dobaviteljem/upnikom možnost, da sprejmejo določene ukrepe že, ko se 
pojavi sum o morebitnem stečaju. Vse omenjene osebe namreč niso preveč povezane z interesi 
podjetja, poleg tega pa imajo tudi moč spreminjati pogodbene odnose s podjetjem. Razen tega je 
v njihovem interesu, da kar najhitreje zaznajo možnost bankrota in se temu ustrezno prilagodijo. 
Zaradi tega se dostikrat zgodi, da strah teh subjektov pahne relativno zdravo podjetje v finančno 
stisko in celo bankrot. Gre pravzaprav za »bank run«, le da je to v kontekstu podjetja. 

6.2 Empiri čne študije o velikosti stroškov bankrota 

Po vsem povedanem, bi si morda mislili, da so stroški bankrota zelo veliki in zaradi tega tudi 
pomemben faktor pri odločanju o kapitalski strukturi. Vendar se mnogo avtorjev s tem ne strinja. 
Resda večina analiz obravnava skoraj izključno direktne stroške stečaja, kajti indirektne je 
izjemno težko ovrednotiti, kljub temu pa vendarle lahko razberemo, da pomen bankrota morda ni 
tako velik. Začetne analize stroškov bankrota so ocenile, da so lahko direktni stroški tudi do 20% 
vrednosti firme (Baxter, 1967, str. 396-404). Na tej osnovi bi lahko brez težav zaključili, da je 
strošek tako velik, da nedvomno vpliva na odločitev o kapitalski strukturi. Kljub temu pa se 
takšna številka zdi pretirana in deset let pozneje je Warner napravil zelo znano analizo (1977, str. 
337-348) v kateri je na primeru stečaja enajstih železniških podjetij, ki so bankrotirala v letih 
1933-1955 ugotovil, da so stroški bankrota precej manjši kot se je govorilo. Po njegovih ocenah 
je direktni strošek bankrota znašal 1.4% vrednosti podjetja merjene 5 let pred stečajem oziroma 
5.3% vrednosti podjetja merjene tik pred stečajem (glede na to, da je vrednost podjetja tik pred 
stečajem precej manjša kot običajno, je očitno, da je ta številka nekoliko prevelika). Poleg tega je 
Warner ugotovil, da direktni stroški stečaja padajo relativno na vrednost podjetja. Pri velikih 
podjetjih je tako direkten strošek stečaja kot odstotek vrednosti podjetja še manjši. 
 
Warnerjeva analiza je bila sicer v mnogih pogledih pogojena z vzorcem, saj je analiziral le velika 
podjetja iz le ene panoge, res pa se je vzorec nanašal na obdobje več kot dvajset let. Zaradi teh 
posebnosti njegovih rezultatov morda ni pametno posploševati, kljub temu pa ni zelo verjetno, da 
bi se ugotovitve ob drugačnem vzorcu zelo močno razlikovale. Veliko direktnih stroškov stečaja 
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je namreč fiksnih stroškov v zvezi s pravnimi in administrativnimi storitvami, ki so podobni ne 
glede na panogo. 
 
Leta 1984 je Altman napravil podobno analizo z drugačnim vzorcem podjetij in ugotovil, da so 
neposredni stroški bankrota okoli 6% vrednosti podjetja, ne glede na to v katerem časovnem 
trenutku merimo to vrednost. Altman je tudi ugotovil, da so neposredni stroški stečaja višji za 
proizvodna podjetja, manjši pa za prodajna in distribucijska podjetja. Altman je sam opomnil, da 
so njegovi rezultati podobni Warnerjevim, le da so nekoliko višji. Menil pa je, da stroški 
bankrota nikakor niso trivialni kot so morda menili ostali avtorji. 
 
Kljub vsemu pa opazimo, da se številke Warnerja in Altmana močno razlikujejo od tistih, ki jih 
je napravil Baxter. Razlika je v tem, da je Baxter analiziral stroške bankrota na vzorcu osebnih 
bankrotov. In res – opazimo lahko, da pri majhnih firmah direktni stroški bankrota predstavljajo 
bistveno večji delež kot pri velikih. Razlog je v tem, da je veliko direktnih stroškov po svoji 
naravi fiksnih. Zaradi tega lahko rečemo, da je strošek bankrota precej bolj pomemben pri 
majhnih kot pa velikih firmah. Zaradi tega je morda zanimivo, da so novejše študije skoraj po 
pravilu iz vzorca izločile zelo majhna podjetja. To je seveda problematično, saj je vzorec 
pristranski glede na velikost in pa tudi glede na to, kako pogost je stečaj v določeni velikostni 
skupini. Majhna podjetja namreč hitreje bankrotirajo kot velika, če ne zaradi drugega, že zato, 
ker jih dobavitelji ne želijo kreditirati, če se pojavijo težave.  
 
Kakorkoli že, rezultati direktnih stroškov stečaja so zelo občutljivi na velikost firme. Altmanov 
osnovni vzorec je vključeval podjetja od velikost 3.6 mio $ pa do 917 mio $ (oboje vrednoteno 
tik pred bankrotom) in je, kakor rečeno, dobil rezultat 6%. Ko je upošteval zgolj podjetja nad 20 
mio $, pa je delež direktnih stroškov znašal 0.97%. Ta primer kaže, kako je analiza stroškov 
stečaja odvisna od velikost podjetja. 
 
Navesti pa velja tudi, da so se vse študije nanašale zgolj na direktne stroške stečaja. Kot sem 
opisal so indirektni stroški stečaja tudi zelo veliki, so pa izjemno težko merljivi. Zaradi tega je 
izjemno malo analiz o velikosti teh stroškov. Eno od teh je napravil kar Altman (1984) in sicer 
na istem vzorcu kot analizo direktnih stroškov stečaja. Kakor smo lahko opazili iz predhodne 
razprave, se večina indirektnih stroškov reducira na to, da firma zmanjša obseg poslovanja 
(zaradi tega, ker dobavitelji dobavljajo pod slabšimi pogoji, kupci več ne želijo kupovati, stroški 
dela se večajo in podobno). Altman je tako za približek indirektnih stroškov vzel padec 
prihodkov podjetja. Najprej je z regresijo ocenil, kakšen prihodek bi imelo podjetje v normalnih 
okoliščinah, ta dohodek nato primerjal z dejanskim dohodkom in tako prišel do ocene 
»izgubljenega« dohodka. Na ta način je dobil oceno indirektnih stroškov. Te je potem prištel 
direktnim in tako dobil približek celotnih stroškov stečaja. Ti naj bi znašali v povprečju od 
12.1% do 16.7% vrednosti podjetja. Vendar pa so bile zelo velike razlike med posameznimi 
podjetji v vzorcu – največji strošek stečaja je znašal celo 67% (majhno podjetje vrednosti 8 mio 
dolarjev), medtem ko je najmanjši znašal 0.5% (imela ga je največja firma v vzorcu). 
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Altman je na podlagi svojih izračunov menil, da so stroški bankrota dovolj veliki, da vplivajo na 
kapitalsko strukturo, toda glede na zelo veliko odvisnost stroškov stečaja od velikosti podjetja je 
težko posploševati. Za majhna podjetja je strošek stečaja zelo velik (na primer 20%), za srednje 
velika in velika pa je skoraj zanemarljiv. Rečemo pa lahko, da je trditev, da naj bi strošek stečaja 
odtehtal davčne prihranke, zelo težko verjetna. Po tej teoriji naj bi namreč podjetje primerjalo 
pričakovane stroške stečaja in davčne prihranke ter se tako odločilo o kapitalski strukturi. Toda, 
če vzamemo zelo majhno verjetnost bankrota in jo zmnožimo z zelo majhnim stroškom 
bankrota, potem opazimo, da je pričakovani strošek bankrota izjemno majhen in kot tak verjetno 
nebistven element v kapitalski strukturi.  
 
DeAngelo in Masulis sta na kratko preučila tudi uvedbo finančne stiske in stroškov stečaja, 
vendar precej okvirno. Treba se je namreč zavedati, da sta si oba avtorja celo želela pokazati, da 
stečaj in finančna stiska sploh nista nujen faktor ravnotežja. To jima je seveda uspelo, sta se pa 
vendarle vprašala, kaj se zgodi z uvedbo stečaja. Mramor (2000) navaja zanimivo izpeljavo 
kapitalske strukture v zvezi s stroški stečaja in finančne stiske – njegova izpeljava bralca skoraj v 
celoti prenese v okolje DeAngela in Masulisa. Izpeljava je zanimiva tudi zato, ker zelo podobno 
kot DeAngelo in Masulis preučuje splošen model z več stanji, ne pa zgolj statičnega trade-off 
učinka.  
 
Ker sta teoretični okolji DeAngela&Masulisa ter modela, ki ga prikazuje Mramor, praktično 
identični, sem se odločil, da bom tu sledil Mramorjevi razlagi, ki je precej bolj razčlenjena. 
Zaradi podobnosti bomo lahko razmišljanje nadaljevali na istih temeljih kot do sedaj.  

6.3 Stroški bankrota v kontekstu DeAngela in Masuli sa 

Kakor rečeno, za izpeljavo osnovnega modela DeAngela in Masulisa ne potrebujemo bankrota. 
Že nekoliko bolj realistične predpostavke glede davčnega okolja so pravzaprav dovolj, da 
zagotovimo obstoj neke optimalne kapitalske strukture. Če torej uvedemo v analizo še stroške 
stečaja, je to zgolj dodaten pojasnjevalni faktor.  
 
Tudi v takšnem razširjenem modelu bi radi pokazali, da obstaja nekakšna unikatna krivulja 
ponudbe dolžniških papirjev – seveda v odvisnosti od stroškov finančne stiske, stečaja in lahko 
tudi stroškov agentov – saj bi to ob dani krivulji povpraševanja impliciralo, da za vsako podjetje 
obstaja neko unikatno ravnotežje. Vzemimo torej, da imamo neko podjetje, ki ima dobiček pred 
obrestmi in davki – v praksi bi bil to kazalnik EBIT – enak π.  
 
Predpostavimo še, da je ta dobiček lahko zelo različen in sicer v odvisnosti od stanja (s), v 
katerem se podjetje nahaja. Stanja imamo enaka kot pri DeAngelo&Masulisu, le da v kontekstu 
bankrota dejansko potrebujemo le dve stanji: prvo je stanje, ko denarni tokovi ne zadoščajo ali 
komaj zadoščajo zgolj za poplačilo dolžniških obveznosti, pod drugo stanje pa razumemo vse 
ostale situacije.  
 



48 

V dosedanji izpeljavi smo predpostavljali obstoj več stanj, toda to je z vidika analize bankrota 
docela odveč. Vsa ostala stanja tako združimo, saj nas ne zanima razčlemba situacij, ko podjetje 
solidno posluje. Stanja lahko – kakor do sedaj – predstavljajo marsikaj: časovna obdobja, 
recesijo/normalne razmere/ekspanzijo, davčne razmere, skratka razlag je veliko. Dobiček je tako 
odvisen od stanja ali π=π(s). Vzemimo še, da smo stanja – kot v osnovnem modelu – tako 
določili, da je π naraščajoča funkcija stanj. 
 

Tabela 5: Različna stanja v modelu 
Stanje Opis stanja Donos 

imetnikom 

dolžniških 

papirjev 

Donos 

imetnikom 

lastniških 

papirjev 

Stanje 

Stanje je 

med s0 in 

s1 

Podjetje je zrelo za stečaj, saj ne more redno 
poplačati svojih obveznosti. Upniki ne dobijo 
poplačanih vseh terjatev, ker podjetje ne ustvarja 
dovolj denarnih tokov. Dobijo samo toliko, kot 
znaša denarni tok Y(s), zmanjšano za stroške 
finančne stiske (F) in stečaja (K). Delničarji ne 
dobijo ničesar.  

Y(s)-F-K 0 Nastopijo tako 
indirektni (F) 
kot direktni 
stroški stečaja 
(K). 

Stanje je 

med s1 in 

s2 

Podjetje ima toliko denarnih pritokov, da brez 
težav poplača imetnike obveznic. Tudi delničarji 
lahko računajo na nek pozitiven donos – pripada 
jim namreč vse kar ostane po poplačilu 
dolžniških obveznosti in davkov. Ker davki v tem 
kontekstu niso relevanten faktor, jih enostavno 
združimo v neko stopnjo t. 

D [Y(s)-D-F](1-t) Eventualno 
nastopijo samo 
indirektni 
stroški (F). 

Vir: Lastna izvedba, 2006. 

 
Stroški finančne stiske (F), ki jih smemo interpretirati tudi kot indirektne stroške stečaja, so 
odvisni predvsem od pričakovanj kupcev/dobaviteljev/zaposlenih o tem, kakšna je možnost 
stečaja. Večja kot je ta verjetnost, večji bodo stroški. Pričakovati smemo, da je verjetnost stečaja 
– in zato tudi indirektni stroški – pozitivno povezana z višino dolžniških obveznosti (D) in 
negativno z dobičkom π. Zapišemo torej lahko: 
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Ko so dolžniške obveznosti enake nič, je smiselno predpostaviti, da so tudi stroški finančne 
stiske enaki nič, saj udeleženci ne pričakujejo, da bo prišlo do stečaja in zato tudi ne sprejmejo 
nikakršnih ukrepov, ki bi potem na ravni podjetja povzročali indirektne stroške stečaja. 
 



49 

Definirati moramo še stroške stečaja (K), ki bi jih v kontekstu dosedanje tematike lahko razumeli 
kot direktne stroške stečaja – indirektni stroški stečaja so namreč stroški finančne stiske (F). Na 
intervalu [s1,s2] direktnih stroškov stečaja seveda ni, saj podjetje relativno zdravo posluje. 
Seveda pa na omenjenem intervalu lahko [s1,s2] pride do indirektnih stroškov stečaja (F), saj 
sem za njih zapisal, da lahko nastopijo že dolgo pred dejansko stisko podjetja. Kakorkoli že, tudi 
za direktne stroške stečaja lahko rečemo, da so pozitivno povezani z obsegom dolga, saj velik 
dolg največkrat povzroči največje zaplete pri delitvi likvidacijske mase (delničarji skušajo 
pridobiti sredstva, ki pripadajo upnikom, upniki z nezavarovanimi terjatvami se skušajo okoristiti 
na račun upnikov z zavarovanimi terjatvami in podobne situacije): 
 

0≥
∂
∂
D

K
 

 
Vrednost podjetja dobimo tako kot prej – to je s seštevkom vseh donosov dolžnikom in 
lastnikom. Glede na to, da seštevamo zvezno spremenljivko, moramo uporabiti integral. 
Zapišemo torej lahko že znane enačbe, po katerih je vrednost podjetja enaka seštevku vrednosti 
dolžniškega in lastniškega kapitala: 
 
V=S+D 

 
Vrednost lastniškega kapitala je v stanjih [s0,s1] enaka nič, saj nič ne ostane za delničarje, na 
intervalu [s1,s2] pa delničarji dobijo nek pozitiven donos, saj podjetje relativno zdravo posluje. 
Tako delničarji dobijo vse, kar ostane po plačilu dolžnikov (D), posrednih stroškov stečaja (F) in 
davkov. Posredni stroški stečaja namreč lahko nastopijo že dolgo pred stečajem. Vse te vrednosti 
smemo (in je celo bolje, če jih) sprva gledati kot realne kategorije in zato jih naknadno 
ovrednotimo še cenami, da dobimo nominalne zneske. Delniški kapital tako ovrednotimo s ceno 
PS, dolžniški pa s ceno PD. Mramor (2000, str. 143) pravi, da so to »čiste« cene. Vsekakor jih 
lahko razumemo v precej širokem smislu – morda je najbolje, če s jih predstavljamo zgolj kot 
instrument s katerim dobimo nominalne zneske. Napišemo torej lahko, da je vrednost lastniškega 
kapitala: 
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Podobno je vrednost dolžniškega kapitala enaka vsoti tistih donosov, ki jih dobijo upniki v vseh 
stanjih, zopet ovrednoteno z nekimi cenami dolžniških papirjev. V stanju [s0,s1] podjetje ne 
more v celoti izplačati vseh obveznosti do upnikov, zato slednji dobijo zgolj denarni tok 
zmanjšan za direktne in indirektne stroške stečaja, kar je seveda manj od njihovih terjatev do 
podjetja. V vseh ostalih situacijah pa dobijo poplačane vse terjatve (D): 
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Vrednost podjetja oziroma vsota S in D je tako enaka: 
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Takšna je torej vrednost podjetja ob upoštevanju indirektnih in direktnih stroškov stečaja. 
Vidimo, da skoraj v celoti sledimo predhodnemu modelu DeAngela in Masulisa. Kakor prej, 
moramo tudi sedaj izračunati, če sprememba dolga vpliva na vrednost podjetja. Izračunati je 

torej treba D
V

∂
∂ . Če pokažemo, da ta parcialni odvod ni enak nič, potem smo pokazali, da 

zadolžitev vpliva tudi v kontekstu finančne stiske in stečaja. Seveda s tem ne dokažemo nič 
novega, saj sta si že DeAngelo in Masulis zadala pokazati, da dolg vpliva na vrednost podjetja ne 
glede na to, če imamo stečaj ali ne. Vendarle pa nas zanima vpliv indirektnih stroškov stečaja (F) 
in direktnih stroškov stečaja (K) na rezultat.  Ugotovimo lahko, da: 
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Glede na naše predpostavke, da so neposredni in posredni stroški stečaja pozitivno povezani z 
dolžniškimi obveznostmi, lahko ugotovimo vpliv stečaja na spremembo vrednosti podjetja. 
Predpostavili smo torej, da velja:  
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Ob tej predpostavki vidimo, da posredni in neposredni stroški stečaja vplivajo na odzivnost 
vrednosti podjetja na spremembo dolga. Vpliv spremembe dolga na vrednost podjetja je torej ob 
uvedbi stroškov stečaja drugačen kot prej. Morda si velja ogledati nekaj teh situacij. Glede na to, 
da sem vpliv dolga na vrednost podjetja razčlenil že prej, se tu ne bom posvečal podrobnostim, 
pač pa bom prikazal vpliv stroškov stečaja. Te seveda ugotovimo tako, da pogledamo vpliv 
členov, ki vsebujejo (F) in (K). Različne situacije, v katerih se podjetje lahko znajde, so: 
 

1. Če predpostavimo, da  )1)(()( tsPsP SD −< , potem sledi 100% lastniško financiranje. To 

je seveda zelo podobna ugotovitev kot v modelu DeAngela in Masulisa brez finančne stiske. V 
omenjenem primeru podjetja nimajo želje po dolžniškem financiranju in v tem primeru bi 
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morebitna uvedba stroškov stečaja še zmanjšala to željo, saj bi bil vpliv členov s (F) in (K) 
negativen. 
 

2. Če )1)(()( tsPsP SD −> , potem načeloma sledi – kot smo videli v osnovnem modelu –  

100% dolžniško financiranje. Vrednost podjetja se namreč povečuje z zadolžitvijo, kar napeljuje 
na 100% zadolžitev. Vendar pa ob uvedbi finančne stiske to ne drži več v celoti, saj višja 
zadolžitev pomeni vse večjo nevarnost finančne stiske (velik F in/ali K, lahko pa tudi vse večji 

D

F

∂
∂

 in/ali 
D

K

∂
∂

). Ob razmeroma normalnem obsegu dolga tako lahko sklepamo, da bo vrednost 

podjetja naraščala z zadolžitvijo, saj je D
V

∂
∂  pozitiven.  Seveda pa velja, da v vsakem primeru 

morebitni stroški stečaja vplivajo negativno na željo podjetja po dolžniškem financiranju. 
Pozitivni vpliv dolga se namreč z uvedbo (F) in (K) zmanjša. Kot pravi Mramor (2000, str. 145) 
tu stroški finančne stiske zmanjšujejo davčne prihranke. 
 

3. Če velja )1)(()( tsPsP SD −= , potem vidimo, da zadolžitev skorajda (skorajda pravimo 

zato, ker vpliv poteka zgolj prek posrednih in neposrednih stroškov stečaja) ne vpliva na 
vrednost podjetja in zaradi tega smo imeli v osnovnem modelu DeAngela in Masulisa v tej 
situaciji nekakšno stanje nedorečenosti. Ob upoštevanju indirektnih in direktnih stroškov pa to ne 

velja več v celoti. Če velja )1)(()( tsPsP SD −= , potem vidimo, da v enačbi (59) ostanejo zgolj 

še členi s posrednimi in neposrednimi stroški stečaja:  
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To pomeni, da če ne bi bilo neposrednih in posrednih stroškov stečaja (pomeni, da 
predpostavimo K=0 in F=0), potem zadolžitev spet ne bi vplivala na vrednost podjetja. Seveda 
pa v obravnavanem primeru tega ne bomo predpostavili in opazimo lahko, da v primeru 

pozitivnih stroškov stečaja velja 
D

V

∂
∂

<0, kar pomeni, da zadolžitev ob prisotnosti stroškov 

stečaja znižuje vrednost podjetja. Če torej velja )1)(()( tsPsP SD −= , potem se iz stanja 

nedoločenosti prevesimo v stanje, kjer zadolžitev ni koristna. Zaradi tega bo tudi ob 

)1)(()( tsPsP SD −=  veljalo, da naj se podjetje v celoti financira z lastniškim kapitalom. 

 
Sedaj pa lahko uporabimo zgornji razmislek in s pomočjo njega narišemo funkcijo ponudbe 
dolžniških papirjev v kontekstu stroškov stečaja. Najprej lahko takoj ugotovimo, da pri vseh 

cenah dolžniških papirjev za katere velja )1)(()( tsPsP SD −< in )1)(()( tsPsP SD −= , podjetje ne 

izda nobenega dolžniškega papirja, saj je v takšnih razmerah boljše 100% lastniško financiranje. 

Pozitivno izdajo papirjev bomo lahko zasledili samo, če velja )1)(()( tsPsP SD −> . Na tem 
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intervalu, kakor rečeno, obstajajo takšne razmere, kjer višja zadolžitev zvišuje vrednost podjetja, 

to je 
D

V

∂
∂

>0.  

Ob tem je potrebno vedeti še nekaj: ni nujno, da bo ob vse višji ceni dolžniških papirjev podjetje 
izdalo vse več dolžniških papirjev, kar bi bilo v ekonomiji sicer običajno! Gre za to, da cena 
papirjev vpliva na količino papirjev, ta pa na vrednost podjetja. Podjetje je najbrž sicer nagnjeno 
k temu, da ob višji ceni papirjev izda večjo količino, toda pri tem seveda opazuje, kakšen je vpliv 
večje zadolžitve na vrednost podjetja. Če bodo managerji opazili, da se je začela vrednost 
podjetja nižati, potem tudi ob višjih cenah dolžniških papirjev, ne bodo izdali novega dolga. 
 
Če želimo izpeljati funkcijo ponudbe dolžniških papirjev, je torej potrebno vedeti še, kako 
njihova cena vpliva na vpliv dolga na vrednost firme. Zanima nas torej ali višja cena pomeni, da 

je 
D

V

∂
∂

večji/manjši/enak nič. To je namreč nujen podatek, saj nam pove, ali ponudba dolžniških 

papirjev s ceno raste/pada ali je celo konstantna. Zgolj, če višja cena hkrati implicira, da je 

D

V

∂
∂

>0, bo podjetje pripravljeno ponuditi več dolžniških papirjev. Če višja cena implicira, da bo 

D

V

∂
∂

<0, potem ob višji ceni podjetje ne bo izdalo večje količine dolžniških papirjev, saj bo ob 

višji zadolžitvi vrednost podjetja manjša.  
 
Če povzamemo zgornji besedni razmislek vidimo, da bi radi izračunali, kakšen je vpliv cene 
papirjev na zvezo med zadolžitvijo in vrednostjo firme: 
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Vrednost tega izraza je pozitivna, če velja, da posredni stroški stečaja rastejo z zadolžitvijo, kar 

smo tudi predpostavili (
D

F

∂
∂

>0), in če ima podjetje dobiček (π) ali vsaj ne preveč veliko izgubo. 

Rečemo lahko, da v normalnih okoliščinah velja, da bo vpliv pozitiven oziroma, da bodo ob višji 
ceni dolžniških papirjev podjetja izdala večjo količino papirjev. Funkcija ponudbe papirjev bo 
torej naraščajoča, kakor je bilo tudi pričakovano, čeprav je potrebno dodati, da takšen rezultat ni 
tako samoumeven, kakor bi morda pomislili. Velja torej sklep »višja cena – večji obseg« 
(Mramor, 2000, str. 147). 
 
Ker takšen sklep velja za poljubno podjetje, bo veljal tudi za ves sektor podjetij (vsota 
naraščajočih funkcij je namreč naraščajoča funkcija), zato bo tudi agregatna funkcija ponudbe 
naraščala s ceno dolžniških papirjev. 
 
Ravnotežje za podjetniški sektor kot celoto tako obstaja v presečišču krivulj agregatne ponudbe 
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in agregatnega povpraševanja po dolžniških vrednostih papirjih. Vidimo, da tako dobimo 
ravnotežno količino dolga za ves podjetniški sektor, podobno kot pri Millerju (1977), vendar je 
tukaj določena razlika. Medtem, ko je Miller trdil, da kljub obstoju optimalne strukture za 
podjetniški sektor kot celoto, le-ta ne obstaja tudi za posamezno podjetje, lahko tukaj ugotovimo, 
da to vendarle ne drži.  
 
Na trgu dolžniških papirjev se torej oblikuje določena ravnotežna cena PD

* in to ceno lahko 
seveda vstavimo v enačbo, ki nam kaže vpliv dolga na vrednost firme: 
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Ob upoštevanju zahteve, da )1)(()( tsPsP SD −> in zahtevi, da stroški stečaja narastejo z 

zadolžitvijo, bi izračun matrike drugih odvodov (Hess-ejeva matrika) pokazal, da je funkcija 
vrednosti podjetja izbočena. To pa implicira, da obstaja optimalna kapitalska struktura tudi na 
ravni podjetja. Opazimo lahko, da so posredni in neposredni stroški stečaja (F in K) nujen člen 

razlage, saj brez njih funkcija 
D

V

∂
∂

 ob dani ceni PD
*  degenerira v konstanto, kar pomeni, da spet 

ne bi obstajala optimalna struktura. Seveda naj tukaj spomnim, da smo predpostavili zelo 
enostavno davčno okolje, saj je bil namen prikazati vpliv stroškov bankrota. DeAngelo in 
Masulis (1980) sta namreč pokazala, da ob realističnih predpostavkah glede davčnega sistema 
obstaja optimalna kapitalska struktura tudi brez upoštevanja stroškov stečaja. Vendarle pa to 
pomeni, da za obstoj optimalne kapitalske strukture na ravni podjetja potrebujemo ali nekakšno 
»distrorzijsko« davčno okolje ali pa stroške stečaja.    
 

Slika 13: Optimalna kapitalska struktura na ravni podjetja  
 

 
Vir:Mramor, 2000, str. 149.  
 

Funkcija je izbočena, kar 
implicira obstoj optimalne 
kapitalske strukture. 

D 

V 

D* 
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Ugotovimo pa lahko tudi, da se Millerjeva (1977) teorija sklada s pričujočo razlago, razen v 
zadnji, toda najpomembnejši točki – to je optimalni kapitalski strukturi na ravni podjetja. Tudi 
Miller je ugotovil, da obstaja na ravni podjetniškega sektorja kot celote neka optimalna 
kapitalska struktura, toda tega ni priznal za posamezno podjetje. Vendarle pa se je njegova 
analiza izkazala za malce premalo natančno, pa tudi že v osnovi je izhajal iz stališča, da bankrot 
ni relevanten faktor. Nekoliko bolj zapletena analiza pa pokaže, da ob upoštevanju stroškov 
bankrota vendarle obstaja optimalna kapitalska struktura tudi na ravni podjetja. S tem modelom 
pa bi tudi zaključil prikaz »klasičnih« razlag kapitalske strukture in prešel na teorije, ki 
poudarjajo asimetrijo informacij, signaliziranje in negotovost. 

7 Signaliziranje prek kapitalske strukture 

Miller-Modiglianijev teorem o irelevantnosti kapitalske strukture, pa tudi ostale opisane teorije 
implicitno predpostavljajo, da ima trg vse informacije o dejavnostih podjetja. To pa seveda 
največkrat ne drži in v takšnem primeru predpostavka o popolni informiranosti pripelje do 
napačnih rezultatov. Asimetrija informacij namreč že sama po sebi lahko pripelje do precej 
nenavadnih rezultatov. Nekateri avtorji so tako začeli v obravnavi kapitalske strukture poudarjati 
dejavnike kot so asimetrične informacije, signaliziranje kakovosti prek kapitalske strukture, 
spopade med interesnimi skupinami v podjetju in podobne elemente. V pričujočem razdelku bi 
tako predstavil model, ki se ukvarja s signaliziranjem kakovosti prek kapitalske strukture. Dolg 
je namreč velik napor za podjetje, zato naj bi imela veliko dolga zgolj najboljša podjetja. Kakšni 
so razlogi in sklepi takšnega razmišljanja pa sledi v nadaljevanju. Avtor, ki je predstavil to idejo 
je Stephen A. Ross in v tem poglavju sledim njegovemu razmišljanju. 

7.1 Ideja modela 

Osrednja trditev Millerja in Modiglianija se glasi, da je tržna vrednost podjetja neodvisna od 
kapitalske strukture in je dana s prihodnjimi donosi diskontiranimi s primerno diskontno stopnjo, 
ki je odvisna od razreda podjetja. 
 
Dandanes je takšen koncept seveda nekoliko zastarel, čeprav – če smo pripravljeni sprejeti 
rigidne predpostavke o popolnosti trga – še vedno drži. Glavna težava in razlog za precejšnje 
kritike pa je v tem, da M&M teorem dejansko izniči vse teorije, ki se ukvarjajo z optimalno 
kapitalsko strukturo. Če slednja namreč ne vpliva na vrednost podjetja, potem je nadaljnja 
analiza brez potrebe. Ker pa je M&M teorem zelo eleganten in ga ob ustreznih predpostavkah 
tudi ni moč ovreči, se je precej avtorjev lotilo analize tako, da so sprostili določene 
predpostavke, a so še vedno ostali v znanem M&M svetu. Izkaže se, da je to zelo primeren način 
analize, saj omogoča konsistentnost razlag.  
 
Kakor rečeno, je po teoriji Millerja in Modiglianija vrednost podjetja odvisna od diskontiranih 
pričakovanih prihodnjih donosov. Nekateri avtorji, kakor na primer Ross, so predlagali, da bi 
obstoječo teorijo prilagodili tako, da bi kapitalska struktura vplivala na pričakovanja udeležencev 
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glede prihodnjih denarnih tokov, kar morda ni najbolj posrečena razlaga. Eden od predlogov pa 
je tudi bil, da bi kapitalska struktura vplivala na diskontni faktor (oziroma tržno percepcijo 
diskontnega faktorja). Na ta način obdržimo vse stare vrline M&M razlage, le da se otresemo 
preveč rigidnih omejitev in hkrati posredno vpeljemo v model kapitalsko strukturo.  
 
Ross si je tako zamislil model, v katerem manager s kapitalsko strukturo signalizira kakovost 
podjetja – v kontekstu M&M bi lahko rekli, da s tem vpliva na diskontno stopnjo. Sam model 
tako obdrži kar nekaj prvin Miller&Modiglianijevega okolja, zato je tudi zelo intuitiven in 
preprost. Seveda pa tematiko dodobra posodobi, v analizo pa uvede tudi ravnanje managerja, kar 
je bila z vidika takratnih teorij tudi dokajšnja novost. 
 
Vzemimo, da na trgu obstajata le dve vrsti podjetij, A in B, ki bosta imeli donosa a in b, tako da 
a>b. Rang podjetij A je torej boljši od ranga podjetij B. 
 
Če ni negotovosti glede tega, kam spada določena firma – torej v A ali B – potem je vrednost 
podjetij enostavno enaka diskontiranemu donosu: 
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Seveda je v zgornjih primerih popolnoma vseeno, kako je podjetje financirano. Dokažimo to kar 
na primeru podjetja vrste A in sicer tako, da predpostavimo, da je A financiran z dolgom D in 
delnicami S. Vrednost podjetja bomo ugotovili tako, da seštejemo tržne vrednosti dolžniškega in 
lastniškega kapitala, torej: V=D+S 
 
Poglejmo si najprej vrednost dolga. Če bo podjetje solidno poslovalo, bo upnik dobil nazaj ves 
dolg D, če pa bo šlo podjetje v stečaj, bo dobil le tisto, kar bo podjetje ustvarilo, to je a. 
Zapišemo torej lahko, da je vrednost dolžniškega kapitala na koncu obdobja enaka: 
 
Tržna vrednost dolžniškega kapitala na koncu obdobja=min[D, a] 

 
V primeru, da podjetje solidno posluje, dobi delničar vse, kar ostane po poplačilu upnikov (a-D), 
če pa gre v stečaj, potem delničar ne dobi ničesar. Vrednost lastniškega kapitala bo tako enaka: 
 
Tržna vrednost lastniškega kapitala na koncu obdobja=max[a-D, 0] 

 
Sedanja tržna vrednost dolžniškega in lastniškega kapitala je tako enaka: 
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Sedaj seštejemo3 tržne vrednosti dolžniškega in lastniškega kapitala in dobimo: 
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         (64) 

 
Vidimo, da v svetu gotovosti res ni pomembno, kako se podjetje financira. 

7.2 Signaliziranje z zadolžitvijo  

Sedaj pa predpostavimo, da investitorji ne morejo ločiti, kam podjetje spada. Predpostavimo, da 
torej obstaja negotovost glede tega, v kateri tip spada določeno podjetje. Vzemimo, da je delež 
podjetij, ki spadajo v rang A enak q. To seveda tudi pomeni, da je verjetnost, da bo naključno 
podjetje spadalo v A enako q, medtem ko je verjetnost, da je tipa B enaka (1-q). 
 
Ker investitorji ne ločijo podjetij med sabo, bodo za podjetje na trgu pripravljeni plačati zgolj 
neko povprečno ceno: 
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Ta vrednost seveda leži med pravo vrednostjo podjetij tipa A in B: 
 

AB VVV 000 <<  

 
Kot opazimo je nepopolnost informacij škodljiva za dobra podjetja (tip A), a hkrati koristna za 
slaba podjetja (tip B). Ob nepopolnih informacijah trg namreč plača povprečno ceno in v teh 
razmerah je podjetje A podcenjeno, B pa precenjeno. Lahko bi si mislili, da podjetje tipa A začne 
pošiljati določene signale, ki naj bi prepričali investitorje, za kakšno podjetje gre, toda to je 
velikokrat neučinkovito. Glavna težava je namreč v moralnem hazardu, kajti podjetje B je 
nagnjeno k temu, da bi pošiljajo lažne signale in se skušalo predstaviti kot podjetje A. Ker bodo 
tako podjetja tipa A kot  podjetja tipa B pošiljala signale kot da so vsi tipa A, je očitno, da tako 
signaliziranje ni kredibilno.  
 
Glede na to, da je časovni horizont v modelu omejen, dejansko ni možnosti za kaznovanje 
goljufivega signaliziranja. Seveda bi marsikdo rekel, da lahko določeno podjetje zgolj enkrat ali 
kvečjemu nekajkrat ogoljufa trg, kar naj bi impliciralo, da se goljufanje ne izplača. Takšna 

                                                 
3 Seštevek dobimo tako, da seštejemo istoležne elemente – gre torej enostavno za vektorsko seštevanje.  
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razlaga pa – čeprav se sliši logično – ni zelo verjetna. Gre za to, da trg v bistvu nima poceni in 
učinkovitega mehanizma, s katerim bi kaznoval goljufe, poleg tega pa spomin (angl. recall) 
tržnih udeležencev ne traja zelo dolgo. Težko si je zamisliti, da bo trg dalj časa »gojil zamero« 
do podjetja, ki je pošiljalo napačne signale in se celo toliko potrudil, da bo uvedel določene 
sankcije, ki navadno nekaj stanejo (če ne drugega, pa vsaj čas). 
 
Zaključimo torej lahko, da so vsa podjetja nagnjena k temu, da se prikazujejo v najboljši luči, 
četudi določena med njimi vedo, da je to laž. Potrebno je torej uvesti nekakšen inštrument, ki bi 
takšnim trditvam dal določeno kredibilnost. Ross (1977, str. 28) je predlagal, da bi v model 
uvedli določeno odgovornost managerja, saj je on tisti, ki daje resnične ali neresnične obljube 
glede podjetja. Managerji morajo biti torej odgovorni za svoje obljube, ob čemer predpostavimo 
tudi, da imajo notranje informacije. Če jih namreč nimajo, potem je nesmiselno, da jim naprtimo 
odgovornost, saj tudi sami managerji ne vedo, s kakšnim podjetjem imajo opravka. 
Predpostavimo torej, da imajo managerji insidersko informacijo o tem, kakšno je njihovo 
podjetje oziroma kateremu tipu pripada. 
 
Zelo pomembna stvar je, da se vprašamo, kaj lahko služi kot kredibilen signal kakovosti 
podjetja. Vsekakor mora biti to nek tak inštrument, ki omogoča možnost kazni za goljufivo 
signaliziranje. Ker je zadolžitev precej obremenilna za podjetje in lahko pripelje celo do stečaja, 
je smiselno predpostaviti, da trg jemlje zadolžitev kot pomemben faktor kakovosti. Vsekakor je 
signaliziranje z zadolžitvijo dovolj drago, da manager ne bo kar tako pošiljal napačnih signalov. 
Sklenemo lahko, da tržni udeleženci smatrajo zadolžitev kot razmeroma kredibilen signal 
kakovosti. V praksi bi seveda upoštevali še ostale faktorje, v tem modelu pa predpostavimo, da 
je signaliziranje z zadolžitvijo edini takšen faktor.  
 
Glede na to, da podjetje tipa A ustvarja višje denarne tokove od B, se lahko bolj zadolži, ne da bi 
ob tem trpelo nevarnost stečaja. Seveda se lahko tudi podjetje tipa B zadolži toliko kot A, a gre 
zaradi tega na koncu obdobja takoj v stečaj. Dolg torej ponuja možnost kazni. Toda to še ni 
dovolj, saj je potrebno upoštevati tudi vidik managerja, kajti on je tisti, ki daje obljube o 
kakovosti podjetja. Če manager ni ustrezno kaznovan za stečaj ali pa, če je nagrada zaradi 
goljufanja primerno velika glede na strošek stečaja, bo morda namerno goljufal pri 
signaliziranju, četudi bo to pomenilo stečaj.  
 
Naj bo D*  z vidika trga kritična zadolžitev, ki loči slaba od dobrih podjetij. Da bi lahko služila 
kot kredibilen signal, mora biti ta vrednost postavljena tako, da je slaba podjetja (B) ne morejo 
kar tako doseči. Postavimo torej zahtevo, da je D*  več (ali kvečjemu enako) od denarnih tokov, 
ki jih ustvarjajo slaba podjetja (tip B) in hkrati manj od tokov, ki jih ustvarjajo dobra podjetja 
(tip A). Zapišemo lahko: 
 

aDb <≤ *  
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Kot vidimo nam takšna formulacija omogoča, da se lahko tudi podjetje tipa B zadolži toliko, da 
daje lažen signal, seveda pa je vprašanje, če se to splača. Da bi to ugotovili, je potrebno uvesti še 
določeno kazen za stečaj, ki bo sledil iz takšne preobremenitve podjetja. Še pred tem pa je 
potrebno definirati, kako je kaznovan in nagrajevan manager, kajti on sprejema odločitve o 
zadolžitvi.  
 
Vzemimo, da manager dobi nagrado ali plačo (M) zgolj na koncu obdobja. Ta plača bo odvisna 
od vrednosti podjetja v času 0 in vrednosti podjetja v času 1, s tem da predpostavljamo kazen v 
višini L, če pride do bankrota. Ta kazen seveda lahko pomeni različne stvari, kakor na primer 
izgubljen ugled, okrnjene možnosti nadaljnje zaposlitve, tudi morebitno denarno kazen. 
Vzemimo še, da vrednost podjetja v obdobju 0 vpliva na managerjevo nagrado s ponderjem w0, 
vrednost v času 1 pa s ponderjem w1. Med tema ponderjema ni nikakršne nadaljnje povezave in  
ju uporabimo pač zgolj zato, da vežemo managerejvo plačo na vrednost podjetja. Ker plačo dobi 
na koncu obdobja, moramo vrednost podjetja v času 0 še »naobrestiti«. To zopet uvedemo zgolj 
zato, da v model uvedemo obrestno mero. Enako bi bilo tudi, če bi rekli, da manager že sedaj 
dobi nagrado za bodoče delo, pri čemer bi morali diskontirati vrednost podjetja v času 1.  
 
Zapišimo managerjevo nagrado oziroma plačo (M). Ta je seveda močno odvisna tudi od tega, 
kakšno stopnjo zadolžitve bo manager izbral, saj prevelika zadolžitev pomeni bankrot: 
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Vrednosti podjetij tipa A in B naj bodo preprosto normirane na velikost denarnih tokov, ki jih 
podjetje ustvari. Že v uvodu sem zapisal, da podjetje A ustvari na koncu prvega obdobja tok a, 
podjetje B pa tok b. To so hkrati edini tokovi, ki jih sploh imamo v tem modelu. Vrednosti na 
začetku in koncu obdobja bodo tako kar enake: 
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Na začetku obdobja pa so vrednosti enake diskontiranim donosom ali vrednostim s konca 
obdobja: 
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7.3 Ravnotežje ter morebitna podobnost z Millerjem in Modiglianijem 

Sedaj pa si lahko pogledamo, kakšne so nagrade, ki jih dobi manager glede na svoje ravnanje in 
signale, ki jih pošilja. Poglejmo najprej situacijo za podjetje tipa A. Manager lahko signalizira 
resničen tip podjetja, kar je A, ali pa daje napačen signal (kar bi bilo v tem primeru sicer 
neracionalno). Signaliziral bo seveda na ta način, da se bo zadolžil4 nad ali pod kritično 
vrednostjo dolga (D* ). Če se torej zadolži nad kritičnim pragom, bo trg takoj vedel, da gre za 
podjetje A. Če se nasprotno zadolži pod kritičnim pragom, bo trg sprva mislil, da gre za podjetje 
B in bo šele na koncu spoznal, da gre za podjetje A. Nagrada managerju podjetja tipa A bo tako 
enaka: 
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Podobno lahko razmislimo tudi za managerja podjetja B, le da slednji utrpi hujšo škodo za svojo 
lažno signaliziranje. Če namreč skuša lažno signalizirati, da gre za podjetje A, se bo moral 
namreč toliko zadolžiti, da bo slo podjetje v stečaj. Če je lažno signaliziral manager podjetja A, 
je to rezultiralo zgolj v tem, da si je po nepotrebnem zniževal plačo, pri managerju podjetja B pa 
so posledice hujše. Manager zopet daje signale z zadolžitvijo. Če se zadolži pod pragom D*  bo 
trg takoj vedel, da gre za podjetje B, če pa se zadolži nad tem pragom, bo trg sprva menil, da gre 
za podjetje A, toda na koncu po zaradi tega sledil stečaj. 
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Sedaj si lahko pogledamo, kdaj se splača managerjem signalizirati resnično stanje. Managerji 
bodo seveda signalizirali resnico ali laž v odvisnosti od tega, kaj jim prinese večjo nagrado. 
Najprej zopet poglejmo kaj se splača managerju podjetja A. Resnico bo govoril, če bo veljalo, 
da: 
 

)a w(w 10 + ≥ awbw 10 +          (68) 

 
Ker je že po predpostavki a>b, to pomeni, da se managerju podjetja tipa A vedno splača 
signalizirati resnico. Dobro podjetje bo zato vedno nagnjeno k temu, da prek zadolžitve 
signalizira svojo kakovost. 
 
Manager podjetja tipa B bo signaliziral resnico, če bo veljalo: 
 

bw(w )10 + ≥  10 (b-L)waw +          (69) 

                                                 
4 Predpostavimo še, da se manager podjetja A nikoli ne zadolži tako visoko, da bi tvegal stečaj. Dovolj je namreč že, 
da se zadolži nekoliko nad kritično mejo. 
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Vidimo, da pri managerju podjetja tipa B ni tako očitno, kaj se mu izplača. Če ni stroškov stečaja 
(L), se iz enačbe vidi, da se vedno splača goljufati. Le, če bo strošek stečaja zadostno velik, bo 
manager signaliziral pravi tip podjetja, to je B. Iz enačbe lahko razberemo, da morajo biti stroški 
stečaja vsaj: 
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Takšen rezultat je zelo intuitiven, posebno še, če ga nekoliko preuredimo in sicer v naslednjo 
obliko: 
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Ta rezultat pa nam pove, da se managerju bo splačalo signalizirati laži, če bo delež stroškov 
bankrota, ki jih bo nosil on, manjši od deleža koristi zaradi lažnega signaliziranja. Morda je 
koristno, če si vso situacijo narišemo še na grafu. Graf bo narisan ob že omenjenih 
predpostavkah, to je, da podjetja A ustvarja višje denarne tokove kot B (a>b) ter da obstajajo 
stroški stečaja L, ki so različni od nič. Slika 14, pa tudi predhodni izračuni nam pokažejo, da bo 
manager izbral takšno kapitalsko strukturo, da bo z njo pošiljal takšen signal, da bo imel sam 
največjo korist. Za dobra podjetja bo to pomenilo, da se bodo vedno zadolžila nad kritično 
vrednostjo (saj se managerjem dobrih podjetij vedno splača govoriti resnico), slaba podjetja pa 
bodo signalizirala resnično stanje le, če bodo stroški bankrota in managerjeva udeležba pri teh 
stroških dovolj veliki.  
 

Slika 14: Managerjeve koristi od resničnega ali lažnega signaliziranja 

 
Vir: Ross, 1977, str. 30. 
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Z vidika teorije signaliziranja so torej stroški bankrota zelo pomembni, saj brez njih slaba 
podjetja preprosto niso motivirana, da bi signalizirala resnično stanje. Stroški bankrota so tako 
nekakšna varovalka, ki zagotavlja, da bodo dobra podjetja lahko signalizirala svojo kakovost, 
slaba pa ne bodo mogla lažno signalizirati kakovosti. Rečemo lahko, da je Rossov model v 
razmerah gotovosti in simetrije informacij enak Miller&Modiglianijevemu teoremu. Že v 
začetku obravnave Rossove teorije smo namreč lahko zelo enostavno pokazali, da ob simetričnih 
informacijah kapitalska struktura nima nobenega vpliva.  
 
Šele, ko uvedemo asimetrične informacije in insiderstvo, pa pride do velikega odklona Rossove 
teorije od klasičnega M&M okolja. Opazimo lahko tudi, da stroški stečaja kar naenkrat postanejo 
zelo pomemben faktor, kar je spet precej drugače od starejših teorij. Vse to pa je seveda zgolj 
posledica opustitve predpostavke o popolnem trgu kapitala – če namreč predpostavimo 
popolnost trga, potem je Rossova teorija dejansko nepomembna oziroma se reducira na 
irelevantnost kapitalske strukture, kakor tudi stroškov stečaja. 

8 Pecking Order  

V praksi lahko zaznamo precej zanimivo regularnost v financiranju novih investicij in to je, da 
podjetja, če se le da, za financiranje uporabljajo notranje vire. Če pa že ni dovolj dobička in 
ostalih sredstev znotraj samega podjetja, pa podjetja posežejo po zadolžitvi, ne pa po izdaji novih 
delnic. Lahko bi rekli, da v praksi obstaja določeno zaporedje »popularnosti« finančnih virov in 
to je: dobiček in drugi notranji viri, dolg in nato šele delnice. Izdaja novih delnic je tudi na borzi 
zelo slabo sprejeta, kar pomeni, da tudi trg preferira ne-lastniško financiranje.  
 
Ta vrstni red je prvi opisal Donaldson (1961), razvila pa sta ga šele Myers in Majluf in je znan 
kot pecking order. Pecking order theory, ki sta jo torej razvila Stewart Myers in Nicholas S. 
Majluf (1984), je bila kar nekaj časa zelo popularna razlaga kapitalske strukture, posebno še 
zato, ker je pomenila bistven odmik od teorij, ki so iskale razlago v trade-offu med davčnimi 
prihranki, stroški stečaja in podobno. Skratka, teorija je takrat pomenila novost, vseeno pa 
ponekod ni bila dobro sprejeta, saj ni razlagala, kako davki, nevarnost stečaja, stroški agentov in 
ostali dejavniki vplivajo na kapitalsko strukturo. Poleg tega po mnenju Quana ni imela ustrezne 
teoretične podlage (kar pa ne pomeni, da ni imela matematičnega modela, ki naj bi jo podprl) in 
je bila – kakor pravi Quan (1980, str. 76) – empirično motivirana, toda brez trdne racionalne 
podlage. 
 
Naj kar takoj opozorim, da tudi če navkljub vsemu vzamemo Modigliani-Millerjevo trditev o 
irelevantnosti kapitalske strukture za resnično, to ne pomeni, da zanikamo pecking order teorijo. 
Namreč, četudi je vrednost podjetja neodvisna od njegove kapitalske strukture, to še ne pomeni, 
da pri podjetjih ne obstajajo določene preference glede vrstnega reda financiranja. 
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8.1 Konfliktni interesi in investicije 

Myers in Majluf začneta s hipotetičnim primerom, kjer ima podjetje na voljo določeno donosno 
investicijo za katero pa žal nima zadosti denarja, čeprav je že najelo nekaj dolga. Management je 
torej soočen z nujno zahtevo, da pridobi sveža sredstva in sicer samo z lastniškim kapitalom – 
predpostavimo namreč, da je že izčrpalo vse druge možnosti.  
 
Ko ocenjujemo investicijski projekt, samo dejstvo ali gre za lastniško ali dolžniško financiranje 
ne sme vplivati na odločitev ali bomo izvedli projekt ali ne. Teorija uči, da naj podjetje sprejme 
vse projekte s pozitivno neto sedanjo vrednostjo, ne glede na to, kako so financirani. Toda Myers 
in Majluf sta opozorila, da stvari vendarle niso tako preproste. Najprej se je treba zavedati, da 
managerji v večini primerov delujejo v interesu trenutnih oziroma »starih« delničarjev in ne v 
interesu tistih, ki bodo morda šele postali delničarji. Konec koncev »stari« delničarji navadno 
tudi odločajo, ali bo manager ostal na svojem mestu, zato so njihovi interesi gotovo prvi.  
 
Tako se lahko včasih zgodi, da manager ne bo želel izvesti nekega donosnega projekta (torej 
projekta s pozitivno NSV), če bo moral sredstva za ta projekt pridobiti z izdajo novih delnic. 
Stroški, ki bi jih tako povzročil starim delničarjem bi bili lahko preprosto preveliki in tako bo 
manager zaradi njih izpustil sicer donosen projekt. S tem bo seveda zamudil možnost, da bi 
povečal vrednost podjetja. Lahko pa seveda manager – kar je najbrž nekoliko manj realna 
predpostavka – upošteva interese starih in tudi bodočih delničarjev. Takrat se bo morda – ne da 
bi upošteval pomisleke starih delničarjev glede izdaje novih delnic – odločil za izdajo lastniškega 
kapitala, ker bo menil, da je treba izvesti vse investicije s pozitivno NSV. 
 
Vzemimo torej, da ima podjetje na voljo nek donosen projekt in da je že izčrpalo možno 
zadolžitev v okviru tega projekta. Kolikor denarja še manjka, lahko podjetje pokrije samo s 
svojimi denarnimi rezervami (R) ali z izdajo novega lastniškega kapitala (S). Denimo, da je 
velikost sredstev, ki jih zahteva investicija enak I. Teh sredstev ne more pokriti z dolgom, ampak 
kot rečeno, samo z lastnimi sredstvi ali pa novim delniškim kapitalom. Velja torej zveza I=R+S, 
oziroma rečemo lahko tudi, da potrebni dodatni lastniški kapital znaša S=I-R. Predpostavimo še, 
da imamo v modelu tri časovna obdobja (t= -1, 0 in 1) in da se mora podjetje že kar takoj 
odločiti, če bo šlo v investicijo ali ne. Če se ne odloči hitro, potem se smatra, da investicijska 
priložnost enostavno izgine, saj lahko na primer vsak trenutek na trg vstopi nek nov konkurent in 
izniči poslovno priložnost. 
 
V trenutku t=-1 imajo tržni udeleženci enake informacije o morebitni uspešnosti projekta kot 
management, saj v tem trenutku še ni toliko informacij, da bi se lahko kdo z njimi okoristil. V 
trenutku t=0 pa to ne velja več, saj tedaj predpostavimo, da manager dobi nove informacije glede 
uspešnosti projekta. V tem trenutku torej manager ve več o pravi vrednosti investicije in naložb 
podjetja kot pa trg in je torej v bistveni prednosti. Trg vse te informacije izve šele v času t=1, ko 
se projekt že izvede in je jasno, če je projekt uspešen ali ne. 
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Koristno si je pogledati, kakšne informacije imajo vpleteni subjekti v različnih situacijah. V času 
t=-1 ima trg zgolj različne ocene o tem, kakšna je prava vrednost naložb podjetja, prav tako tudi 
management. Vrednost naložb oziroma podjetja je kot rečeno odvisna tudi od tega kaj se dogaja 
z investicijo. Toda v trenutku t=-1 sta tako management kot trg brez relevantnih informacij o 
morebitni uspešnosti investicije in pravi vrednosti sredstev podjetja. Vsi torej menijo, da je 

pričakovana vrednost sredstev enaka A= )
~

(AE  Podobno so vsi – tako trg kot management – 

negotovi o tem, kako uspešna bo investicija. Zopet imajo udeleženci določena pričakovanja o 

tem, kaj se bo zgodilo. Trg pričakuje, da bo NSV investicije znašala B= )
~

(BE .  

 
V času t=0 pa management že pozna pravo vrednost sredstev (to pravo vrednost označimo z a in 
je ne smemo zamenjati z A, ki označuje pričakovano vrednost s strani trga) in pravo5 neto 
sedanjo vrednost (B) projekta (označimo jo z b). Trg seveda še vedno zgolj ugiba o obeh 

spremenljivkah oziroma ima o tem pričakovanja, da A= )
~

(AE  in B= )
~

(BE . 

 
V času t=1 pa vsi spet poznajo vse informacije, toda takrat je to pravzaprav že vseeno. 
Predpostavimo, da managerji ravnajo v interesu starih delničarjev in maksimirajo njihovo 
premoženje. Če na primer manager – ki razpolaga z bistveno več informacijami kot trg – vidi, da 
je glede na resnični donos nove investicije delnica na trgu trenutno podcenjena (kar seveda ni nič 
nenavadnega, saj trg ne pozna pravega pomena investicije) potem se morda sploh ne bo odločil 
za investiranje, ker ne bo hotel izdati novih delnic po tej podcenjeni ceni. S tem bi namreč 
omogočil novim delničarjem, da prepoceni dobijo kos »pogače« in tako oškodujejo interese 
starih delničarjev. Stari delničarji po predpostavki ne kupijo novih delnic, kar je sicer dokaj 
kontraverzna predpostavka, toda naj zaenkrat velja takšno stališče. 
 

Tabela 6: Informacije udeležencev in njihova časovna razporeditev 

Vir: Myers in Majluf, 1978, str. 191. 

 
                                                 
5 Seveda nihče ne more vnaprej vedeti natančno kolikšna bo neto sedanja vrednost. Ko torej rečemo, da 
management pozna »pravo« vrednost, je treba to razumeti tako, da ima management bistveno več informacij glede 
investicije in zato bolj pozna potencialno donosnost investicije. 

Čas t=-1 t=0 t=+1 

Informacije Trg in management 
imata enake informacije. 

Management ima več 
informacij kot trg. 

Trg in management imata 
enake informacije. 

Manager pozna: Porazdelitev vrednosti 
naložb (A) in 
porazdelitev NSV 
investicije (B) ter 
velikost prostih sredstev 
R 

Pravo vrednost naložb 
(označeno z a) in pravo 
NSV (b) ter velikost prostih 
sredstev R. 
 

Pravo vrednost naložb (a) 
in pravo NSV (b) 

Trg pozna: Porazdelitev A in B ter 
velikost prostih sredstev 
R 

Porazdelitev A in B ter 
velikost prostih sredstev R. 
Trg tudi vidi ali podjetje 
izda nove delnice 

Pravo vrednost naložb (a) 
in pravo NSV (b) 
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Naj navedem primer, ki bo morda dodatno osvetlil asimetrijo, v kateri se znajdejo udeleženci 
obravnavane situacije. Ob tem primeru bom lahko tudi na enostaven način pokazal situacijo, v 
kateri bo management izpustil dobro investicijsko priložnost (torej takšno s pozitivno NSV). 
 
Vzemimo, da imamo v modelu negotovost o tem, kaj se bo zgodilo v gospodarstvu. Imamo torej 
– tako kot v praksi podjetja dejansko razmišljajo – pesimistični in optimistični scenarij. Oba 
scenarija naj bosta enako verjetna. V času t=0 bo management že vedel, katero od teh dveh stanj 
se bo zgodilo, trg pa še ne – tržni udeleženci bodo to izvedeli šele v času t=+1. Pay-off matrika 
naj zgleda takole:  
 

Tabela 7: Pay-off matrika  

Vir: Myers in Majluf, 1978, str. 192. 

 
Zelo pomembno je opozoriti, da je NSV projekta pozitivna tako v pesimistični kot tudi 
optimistični situaciji, kar pomeni, da bi moral management vedno sprejeti investicijo! Toda 
pokazalo se bo, da to ni nujno.  
 
Vzemimo še, da bo podjetje moralo – če se odloči za investicijo – izdati za 100 d.e. delnic. 
Pričakovana cena podjetja, če nimamo nobenih ostalih informacij, bo v zgornjem primeru 115 
(50%verjetnost*(150+20)+50%verjetnost*(50+10)). Vrednost, ki trenutno pripada »starim« 
delničarjem, je torej 115. Ker bo podjetje moralo, če želi izvesti investicijo, izdati še za 100 d.e. 
delnic, bo skupna pričakovana vrednost enaka 225 (115+100).  
 
Vzemimo, da management v trenutku t=0 izve, da se bo zgodila optimistična situacija. Vidimo, 
da bo poštena vrednost podjetja (vključujoč seveda še za 100 d.e. novih delnic), če se zgodi 
optimistična situacija enaka V=150+20+100=270. Vrednost na trgu je, kakor smo izračunali, 215 
d.e., kajti trg ne pozna informacij. Podjetje je torej v resnici vredno 270, trg pa zaradi 
pomanjkanja informacij njegovo vrednost ocenjuje na 215.  
 
Če se podjetje odloči za izdajo delnic, jih bo seveda moralo izdati po trenutni tržni ceni in ne po 
pošteni ceni. V trenutku t=+1 bodo seveda vse informacije znane in tedaj bo cena podjetja tudi 
na borzi enaka 270. Poglejmo, koliko bodo s tem pridobili stari in novi delničarji – vsem se 
namreč poveča premoženje za faktor 270/215. 
 
Vstari delničarji=115*270/215=144.4 
Vnovi delničarji=100*270/215=125.6 
 
Naredimo analogen izračun še, če management v trenutku t=0 izve, da se bo zgodila pesimistična 
situacija. Tedaj bo poštena vrednost podjetja 160 (50+10+100). Trg seveda tega ne ve in misli, 

 Optimistična situacija Pesimistična situacija 

Vrednost sredstev (A) 150 50 

NSV investicije (B) 20 10 
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da je poštena cena 215. Podjetje je torej precenjeno6, kar bo seveda postalo jasno v trenutku 
t=+1. Izračunamo spet vrednost premoženja starih in novih delničarjev: 
 
Vstari delničarji=115*160/215=85.6 

Vnovi delničarji=100*160/215=74.4 

 
Sedaj, ko poznamo vse možne situacije, si velja pogledati, kaj od naštetega je najbolj ugodno za 
stare delničarje – kajti ti so tisti, ki dejansko odločajo o investiciji. Spet imamo pay-off matriko: 
 

Tabela 8: Pay-off matrika 

Vir: Myers in Majluf, 1978, str. 193. 

 

Vidimo, da bodo želeli stari delničarji investirati samo, če vedo, da se bo zgodila optimistična 
situacija, čeprav ima investicija tako v pesimistični kot optimistični situaciji pozitivno neto 
sedanjo vrednost (Tabela 7). Kako je to možno? Možno je zato, ker si stari delničarji ne želijo 
izdati novih delnic, ko menijo, da so na trgu podcenjene (situacija 1), na drugi strani pa si želijo 
izdati nove delnice, ko menijo da so na trgu precenjene (situacija 2). Četudi bo podjetje zaradi 
tega zamudilo dobro poslovno priložnost, se stari delničarji ne bodo odločili za izdajo novih 
delnic, če mislijo, da so delnice na trgu podcenjene.   
 
Z vidika starih delničarjev je torej bolje zamuditi dobro priložnost, kot pa prepoceni izdati nove 
delnice. Potrebno je sicer dodati, da bi si lahko izmislili tudi takšen primer, kjer to ne bi držalo – 
če bi bila namreč investicija izjemno donosna, bi se lastniki zanjo odločili ne glede na vse ostalo.  
 
Vendarle pa je bistvo v tem, da zgolj pozitivna NSV še ni garancija, da bo podjetje res izvedlo 
investicijo. Morda je najbolje, če prikažem še takšen primer. Vse ostalo naj ostane 
nespremenjeno, le da imamo drugačno začetno pay-off matriko (in sicer naj bo investicija v 
optimistični situaciji precej bolj donosna kot prej).  
 
Tabela 9: Pay-off matrika 
 Optimistična situacija Pesimistična situacija 

Vrednost sredstev (A) 150 50 

NSV investicije (B) 100 (namesto 20) 10 

Vir: Myers in Majluf, 1978, str. 194. 

 
 
 

                                                 
6 Ne smemo pozabiti, da smo predpostavili, da so stari delničarji pasivni in torej ne izkoristijo dobre priložnosti za 
prodajo delnic. 

 Podjetje gre v investicijo in (zato) 
izda še nove delnice 

Podjetje ne gre v investicijo 

Vstari delničarji  v optimistični situaciji 144.4 150 

Vstari delničarji  v pesimistični situaciji 85.6 50 
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Če bi naredili tak izračun kot prej, bi na koncu dobili neko novo pay-off matriko, pri čemer takoj 
opazimo, da se bodo stari lastniki (in zato tudi management) v vsaki situaciji odločili za 
investiranje: 

Tabela 10: Pay-off matrika 
 Podjetje gre v investicijo in (zato) izda še nove 

delnice 
Podjetje ne gre v 
investicijo 

Vstari delničarji  v optimistični 
situaciji 

170 (namesto 144.4) 150 

Vstari delničarji  v pesimistični 
situaciji 

60 (namesto 85.6) 50 

Vir: Myers in Majluf, 1978, str. 194. 

 
Vidimo torej lahko, da ni nujno, da bo podjetje izvedlo dober investicijski projekt, če bo za 
njegovo financiranje moralo izdati nove delnice. Vir financiranja sam po sebi sicer ne sme 
vplivati na izbor projekta – resda ima lastniški kapital višjo zahtevano donosnost, toda če je NSV 
pozitivna tudi ob tej višji zahtevani donosnosti, potem res ne bi smelo biti nobene ovire za 
investiranje. Toda, kakor kaže zgornji primer, stvari vendarle niso tako preproste in zgolj 
pozitivna neto sedanja vrednost ni garancija, da bodo lastniki želeli izvesti projekt. 
 
Zaradi tega je za podjetje smiselno, če ima nekaj prostih sredstev (kot na primer denar, možnost 
kratkoročne zadolžitve, likvidna sredstva,…), saj je le tako lahko zagotovljeno, da se izvedejo 
vse donosne investicije.  
 
Poleg tega je prost denarni tok – četudi je sam po sebi z mnogih vidikov nezaželen – nekakšna 
garancija, da podjetje ne bo izkoriščalo asimetrije informacij in izdajalo delnic samo tedaj, ko so 
precenjene. Kajti, če investitorji vedo, da ima podjetje dovolj sredstev in hkrati vidijo, da izdaja 
nove delnice, potem bodo vedeli, da podjetje izdaja delnice zato, ker hoče izkoristiti njihovo 
precenjenost. Če pa podjetje nima veliko prostih sredstev, potem pa delničarji ne vedo ali izdaja 
delnice zato, ker so precenjene ali zato, ker rabi denar.  
 
Financiranje investicij z notranjimi rezervami podjetja ima torej to bistveno prednost, da ne 
zahteva raznih naporov in težav, ki jih prinaša zunanje financiranje. Če se podjetje financira 
zunanje, lahko namreč kaj hitro pride do navzkrižja interesov med starimi in novimi delničarji. 
Ob vsem povedanem torej vidimo, da ima prost denar vlogo nekakšne varovalke, ki preprečuje 
suboptimalno investiranje zaradi nasprotujočih interesov.  

8.2 Model 

Intuitivna spoznanja, ki sem jih prikazal skozi primer in jih tudi besedno analiziral, je verjetno 
smiselno predstaviti tudi s formalnega vidika. Vzemimo, da podjetje nima na voljo dovolj 
sredstev za investicijo in da je izčrpalo vse ostale možnosti, razen izdaje novih delnic. Novih 
delnic bo moralo izdati v znesku S=I-R. Vrednost sredstev, ki jih ima podjetje, je kot rečeno 
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slučajna spremenljivka, katere pričakovana vrednost je )
~

(AE . Tudi donos investicije je slučajna 

spremenljivka, )
~

(BE . 

 

Vstari delničarji  (ne investira)=(R+A)        (72) 

Vstari delničarji  (investira)= )( BARS
SP

P +++
+

 

 
Stari delničarji bodo na boljšem, če: 
 

 )( BARS
SP

P +++
+

>(R+A).  

 
Če to neenačbo nekoliko preuredimo, bi dobili naslednji izraz, ki kaže zelo pomemben sklep: 
 

)()( BS
PS

P
AR

PS

S +
+

≤+
+

         (73) 

 
 
Ta enačba nam pove, da bodo stari delničarji na boljšem, če bo delež rezerv in naložb (R+A), ki 
bo pripadel novim delničarjem manjši ali enak povečanju vrednosti podjetja, ki bo pripadlo 
starim delničarjem. Ker seveda stari delničarji odločajo o investiciji, lahko rečemo, da je to tudi 
pogoj za investiranje in izdajo delnic. 
 
Vse skupaj si lahko predstavljamo tudi grafično. Enačba oziroma premica (S/P)(R+A)=S+B deli 
graf na dva dela: kadarkoli smo pod njo, podjetje ne izda novih delnic in seveda tudi ne investira. 
Raje se odreče pozitivnemu donosu investicije, kakor pa da bi izdalo nove delnice. Vidimo, da 
bo podjetje skoraj zagotovo izdalo nove delnice in šlo v investicijo, če je vrednost podjetja 
razmeroma majhna in je hkrati vrednost investicije razmeroma velika (na grafu to pomeni 
majhno vrednost sredstev in veliko NSV investicije). Če bi nekoliko preizkušali različne možne 
kombinacije vrednosti naložb oz velikosti podjetja in vrednost investicije, bi kaj kmalu ugotovili, 
da bo neka dana cena delnic (P)  bolj privlačna, če bo vrednost sredstev majhna. Prav tako 
vidimo, da višji B, to je višja vrednost investicije, tudi poveča možnost investiranja. Razlog, da 
podjetje torej najraje investira ob majhni aktivi in veliki vrednosti investicije pa je v tem, da so v 
takšnih razmerah na najboljšem prav stari delničarji. 
 
Kakor sem zapisal, je enačba (S/P)(R+A)=S+B ločnica med tem ali podjetje investira ali ne. Gre 
torej za neke vrste ravnotežno situacijo (čeprav seveda takšno stanje neodločenosti ne more 
dejansko pomeniti ravnotežja), saj pomeni stanje, ko je podjetju vseeno ali investira ali ne. 
Zaradi tega moramo dodati omejitev in to je, da se nahajamo ravno še v kvadrantu kjer investira 
(kajti če ne investira, potem je tudi brez pomena govoriti o izdaji in ceni delnic).  
 
 



68 

Iz zapisane enačbe lahko izrazimo pošteno vrednost celotne izdaje delnic in to je: 
 

P=R+ )
~

(AE + )
~

(BE  

 

Slika 15: Možne kombinacije vrednosti investicije in naložb ter izdaja delnic 
 

  
Vir: Myers in Majluf, 1978, str. 200.  

 
Zanimivo je nemara pogledati še »skrajno« rešitve modela, ko podjetje ne glede na vse investira.  
Prva takšna se zgodi tedaj, ko je prava vrednost naložb (oz.  podjetja) znana tudi trgu in ne samo 
managerjem – to seveda pomeni, da opustimo začetno predpostavko o asimetriji informacij. Na 
zelo enostaven način lahko pokažemo, da bo podjetje v tem primeru investiralo vedno, ko bo 
neto sedanja vrednost investicije pozitivna, torej B≥ 0.  
 
Če torej vrednost naložb ni več slučajna spremenljivka, lahko napišemo: 
 

P=R+ )
~

(AE + )
~

(BE  → = AAE )
~

(  P=R+A+ )
~

(BE       (74) 

 
Dodal bi, da asimetrija glede donosa investicije še vedno obstaja; asimetrije ni samo glede 
vrednosti naložb oz. podjetja. Tako lahko iz enačbe (74) hitro ugotovimo, da je cena delnice 
vedno večja od (R+A), kar vsebinsko pomeni, da je tržna cena večja od knjigovodske oziroma 
likvidacijske (če bi podjetje namreč propadlo, bi bila R+A vrednost, ki bi jo dobili delničarji). 
Vedno torej velja P>R+A. Cena je večja ravno za pričakovano vrednost investicije, ki je po 
predpostavki pozitivna. Če ne bi predpostavili, da trg pozna pravo vrednost naložb, torej nikakor 

Pričakovana 
vrednost naložb 
oz. aktive 

Pričakovana 
vrednost 
investicije 

S=I-R  

(S/P)(R+A)=S+B 
Izda delnice & 
investira 

Ne stori ničesar 
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ne bi mogli napisati ključnega enačaja, da je cena večja od vrednosti aktive in rezerv – odsotnost 
asimetrije glede vrednosti naložb je torej nuja! Podjetje izda delnice, kakor sem pokazal, če je 
korist za stare delničarje dovolj velika: 
 

)()( BS
PS

P
AR

PS

S +
+

≤+
+

 

 
Iz te enačbe je očitno, da bo podjetje vedno izdalo nove delnice, če le velja P>(R+A) ter hkrati še 
B>0. Oboje pa – kakor smo videli – velja. Iz tega torej sledi pomemben sklep: če ni negotovosti 
glede trenutne prave vrednosti podjetja, potem bo podjetje sprejelo vse investicije s pozitivno 
neto sedanjo vrednostjo – ne glede na asimetrijo informacij med trgom in managementom. Če 
torej na trgu ne obstaja dvom o pravi vrednosti podjetja, potem asimetrija informacij glede 
investicij nima vpliva!  
 
Sklenemo lahko torej, da »zanimive« rešitve dobimo le, če hkrati predpostavimo asimetrijo 
informacij tako glede vrednosti podjetja kot tudi vrednosti investicij. Če trg pozna vrednost 
podjetja, potem asimetrija informacij glede investicij nima več vpliva in podjetje vedno izvede 
vse projekte s pozitivno NSV.  

9 Teorija agentov 

Stroški agentov in razlaga kapitalske strukture prek odnosa lastnik/manager je zelo znana veja 
teorije, ki se ukvarja predvsem z vplivom upravljavskega razmerja na poslovanje in financiranje 
podjetja. Najbolj znana avtorja s tega področja sta brez dvoma Michael Jensen in William 
Meckling, ki sta se v več zelo odmevnih člankih ukvarjala z opisano tematiko in ponudila tudi 
določene rešitve. Razprava na to tematiko se je kasneje navezovala na to, kako se s 
spreminjanjem deleža lastništva managerja spreminja problem agentov. Ni namreč vseeno, 
kakšen delež lastništva ima manager. S tega vidika je zanimiv tudi Leland&Pylov model, ki ga 
bom predstavil v zadnjem poglavju. 

9.1 O problematiki agentov 

Tipično za sodobne delniške družbe je, da imajo razpršeno lastništvo, kjer velika večina 
delničarjev sploh nima ne časa ne volje, da bi sodelovala pri upravljanju podjetja. Zato pride do 
ločitve lastniške in upravljavske funkcije, saj slednjo prevzame manager. Pri tem gre za odnos, 
kjer ima en ali več delničarjev z managerjem implicitni dogovor, da bo ta upravljal premoženje v 
njihovem interesu. Delničar seveda pričakuje, da bo manager ravnal v skladu z njegovimi 
interesi in bo maksimiral njegovo premoženje. Toda, če smemo predpostaviti, da manager 
maksimira predvsem svojo koristnost – in kaj je v ekonomiji bolj naravna predpostavka kot to, 
da vsak maksimira svojo korist – potem manager še zdaleč ne bo deloval optimalno. Seveda pa 
je ta problem različno izrazit ob različnih kapitalskih strukturah. Čim večji delež           
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lastniškega financiranja ima podjetje, bolj je (ponavadi) manager nagnjen k neoptimalnemu 
ravnanju. To je pravzaprav bistvo celotne teorije agentov. 
 
Delničarji lahko managerjevo ravnanje in postopke z različnimi instrumenti omejijo in skušajo 
poskrbeti, da bo manager moral delovati v skladu z njihovimi interesi. Z uporabo in 
vzpostavitvijo teh instrumentov pa ima seveda lastnik določene stroške, kakor na primer 
izgubljeni čas zaradi kontroliranja managerja ali pa celo denarne stroške (nagrade, stimulacije). 
Tem stroškom Jensen (1976, str. 308) pravi »bonding costs« in pa »monitoring cost«. Prvi so 
povezani s tem, da mora nekako primorati managerja, da bo deloval v interesu lastnika, 
monitoring costs pa so povezani s stroški kontrole.  
 
Vendar pa noben instrument kontrole ne more v celoti zagotoviti, da bo manager sprejemal 
optimalne odločitve z vidika delničarja. Tipično je, da lastnik z vzpostavitvijo mreže spodbud in 
nadzora – pri čemer seveda utrpi monitoring in bonding costs – do neke mere poistoveti 
managerjeve cilje s svojimi, nikoli pa v celoti. Ta večni odmik od optimalnega stanja, ki nastane 
zaradi managerjevvega egoističnega ravnanja pa tudi predstavlja neke oportunitetne stroške 
lastnika – tem stroškom Jensen pravi residual loss.  
 
Stroške agentov lahko torej definiramo kot vsoto (Jensen, 1976, str. 308): 

1. stroškov nadzora managerja (monitoring costs) 
2. stroškov vezave managerjevih interesov z lastnikovimi (bonding costs) 
3. oportunitetne izguba (residual loss) 

 
Bistvo celotne problematike je naslednje: če je manager edini lastnik, potem samo on nosi vse 
breme različnih nepotrebnih stvari, ki si jih privošči na račun firme. Sam nosi tudi stroške vseh 
svojih napak, kakor na primer stroške napačne naložbene politike.  
 
Če manager ni več sto odstotni lastnik, ga to spodbuja k še bolj nesmotrni rabi sredstev, saj se 
stroški njegovih dejanj porazdelijo na še ostale lastnike. Nepotrebno trošenje sredstev s strani 
managerja se sicer lahko omeji z različnimi mehanizmi kontrole, vendar je to spet dodaten 
strošek. Ker se delničarji zavedajo, da lahko manager na množico načinov troši denar podjetja in 
da sami nimajo učinkovitega in poceni mehanizma, da bi to kontrolirali, se to odrazi tako, da so 
pripravljeni plačati manj za delnico tega podjetja. 
 
Največji problem v zvezi s stroški agentov je prost denar v podjetju. Prosti denarni tok (ali bolje 
rečeno – prosti denar) je tisti, ki je na razpolago podjetju, po tistem, ko ta izvede vse projekte s 
pozitivno neto sedanjo vrednostjo (Jensen, 1986, str. 322). Pokazal sem sicer, da prosta denarna 
sredstva igrajo koristno vlogo z vidika investicijske politike. Samo, če ima podjetje dovolj 
prostih likvidnih sredstev, smo lahko gotovi, da bo izvedlo (skoraj) vse donosne investicije. 
Prosta sredstva so torej nekakšna varovalka pri izvedbi investicijskih projektov. Kljub temu pa 
prosti denarni tok z vidika agentske teorije ni zelo zaželen, saj poveča stroške agentov. 
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Glede prostega denarja, s katerim razpolagajo podjetja iz različnih panog, so precejšnje razlike. 
Mlada in hitro rastoča podjetja imajo na voljo veliko donosnih projektov in zato malo prostega 
denarnega toka. V teh razmerah bi bilo celo koristno, da bi podjetje imelo nekaj prostega 
denarja, saj bi to (skladno z Rossovim modelom) zagotovilo, da bodo izvedeni vsi donosni 
projekti. V takšnih razmerah tudi ni dobro sprejemati ukrepov, ki bi na kakršni koli način vezali 
prost denar, saj lahko skladno z Rossovo teorijo zavremo dobre investicije.  
 
Na drugi strani pa so velika in stara podjetja (cash-cows), ki imajo ogromno prostega denarja, 
utečeno poslovanje in malo donosnih projektov. V takšnih razmerah prostega denarnega toka ne 
moremo utemeljiti z investicijskimi priložnostmi. Naftna industrija je verjetno najbolj znan 
primer industrije, kjer so prosti denarni tokovi problem, saj podjetja pravzaprav nimajo na 
razpolago donosnih projektov, imajo pa na drugi strani ogromne denarne pritoke in posledično 
velike proste denarne tokove. Ta denar potem manager navadno porabi za nekaj, kar ni 
optimalno, največkrat za izgradnjo »imperija,« četudi to pomeni investicije z negativnim 
donosom.  
 
Prosti denarni tok v podjetju je torej največkrat problem. Vendarle pa obstaja dokaj učinkovit in 
preprost inštrument, s katerim se zmanjša opisani problem in to je zadolžitev. Zadolžitev namreč 
za kar nekaj časa »veže« prihodnje denarne tokove v podjetju in na ta način preprečuje, da bi se 
denar porabil za nepotrebne naložbe. Kontrolo torej »prevzame« dolg, ki ga je potrebno 
servisirati. Ko podjetje rabi nova sredstva, je najem dolga z vidika managerja vedno manj 
zaželen od izdaje novega lastniškega kapitala, kar se sklada tudi s pecking order teorijo. Ravno 
narobe pa je z vidika delničarja, ki si želi, da se podjetje več financira z zadolžitvijo.  
 
Dolg pa je koristen še z enega vidika. Namreč, tudi če manager delničarjem obljubi, da se bodo 
prihodnji dobički in denarni tokovi porabili za določene koristne stvari, je ta obljuba z vidika 
delničarja šibka in nima nobenega vpliva na borzno uspešnost. Takšna obljuba je lahko 
kredibilna samo, če je v ozadju dolg. Ta namreč jamči, da se bo denar res porabil za tisto, kar 
uprava obljubi. Podjetje pa bo dobilo dolg od kreditorjev samo, če bo denar porabilo za 
dobičkonosne investicije. Tako imamo ob zadolžitvi torej dvojno korist: prvič obljuba, da bo 
podjetje investiralo v donosen projekt in drugič je ta obljuba podkrepljena z dolgom, ki garantira, 
da se bo to res zgodilo.  Zaradi tega ob zadolžitvi, kakor rečeno, cena delnic vedno zraste. Tudi 
zato je zadolžitev v nekem vidiku substitut za dividende. Oziroma, kakor pravi Jensen (1986, str. 
324): »Torej je dolg učinkovit nadomestek za dividende, četudi te razlage v finančni literaturi ne 
zasledimo pogosto.« 
 
Še nekaj vidikov zadolžitve je, ki bi jih morda omenil. Najprej je to strah pred stečajem, ki ga 
bodo zahtevali upniki, če podjetje ne bo servisiralo dolga (verjetno je ta strah še bolj izrazit v 
Evropi kot v ZDA, saj v Evropi zakonodaja favorizira upnika, v ZDA pa dolžnika – podjetje). Že 
samo zaradi tega je management prisiljen v določeno povečanje učinkovitosti in racionalizacijo 
poslovanja. Poleg tega pa obstaja tudi davčni vidik. Dividende kot strošek lastniškega kapitala se 
pri izračunu davka na dobiček ne odštejejo od osnove, medtem ko se obresti kot strošek 
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dolžniškega kapitala v celoti odštejejo. Zaradi tega je donosnost podjetja večja, če se financira z 
dolgom.  
 
Opisana razlaga kontrolne funkcije dolga, ko jo imenujemo tudi »control hypothesis« pa ne 
pomeni, da bo pozitivni vpliv dolga vedno enako velik. Vpliv dolga bo resda pozitiven (razen, če 
je podjetje do skrajnosti zadolženo in mu zato neposredno grozi stečaj), vendar se bo velikost 
vpliva razlikovala v odvisnosti od vrste podjetja. Najbolj ugoden učinek bo imela zadolžitev v 
»starih« panogah in podjetjih, ki nimajo na voljo veliko donosnih projektov, imajo pa velike 
denarne tokove (na primer naftna, tobačna, kemijska industrija). V takšnih primerih je dolg 
idealna garancija (poleg vseh ostalih pozitivnih vplivov), da se denar ne bo porabil za 
raznovrstne nespametne naložbe. Po drugi strani pa pozitiven vpliv dolžniškega financiranja ne 
bo izrazit pri hitro rastočih malih podjetjih.   
 
Če uporabim Jensenove besedev (1986, str. 324): »Kontrolna funkcija dolga je najpomembnejša 
v organizacijah, ki generirajo veliko denarnih tokov, nimajo pa donosnih projektov in so hkrati 
prevelike. V takšnih podjetjih je težnja po vlaganju prostega denarja v nedonosne projekte 
največja.« 
 
Smith (1986) je povzel več kot dvanajst empiričnih študij s tega področja in vse nedvoumno 
ugotavljajo, da je opisana vloga zadolžitve statistično značilna. Zadolžitev na borzi v dveh dneh 
(2-day gain) povzroči od 2 (najem navadnega dolga)  pa do okoli 20 (najem prednostnega dolga 
in hkrati odkup lastnih delnic za ta denar) odstotno povečanje cene delnic. Vse dejavnosti, ki 
kakorkoli znižujejo zadolžitev pa povzročijo padec na borzi in sicer v dveh dneh do 10 odstotni 
padec. Ti pojavi so konsistentni s teorijo in seveda tudi s teorijo agentov. 

9.2 Konflikti med interesnimi skupinami 

Veliko teorij v zadnjih nekaj desetletjih se je ukvarjalo z modeliranjem kapitalske strukture v 
kontekstu stroškov agentov – to je stroškov konfliktnih interesov različnih interesnih skupin 
znotraj in zunaj podjetja. S tega področja sta kot rečeno znana predvsem Michael Jensen in 
William Meckling, nekoliko kasneje pa sta na tem področju delovala še Oliver Hart in Sanford 
Grossman.  
 
Ko obravnavamo podjetje, se srečujemo predvsem z dvema vrstama konfliktnih interesov. Prvi 
konflikt je na relaciji manager/lastnik, drugi pa na relaciji delničar/lastnik dolžniških papirjev. 
Konflikt med delničarji in managementom nastopi predvsem zato, ker manager nikoli ni 100% 
lastnik. Ker je tako, ne nosi v celoti stroškov svojih ugodnosti in morebitnih zgrešenih odločitev. 
Manager se prav lahko odloči za izgradnjo imeprija, si prizadeva za višjo plačo in ostale 
ugodnosti. Če se tem dejavnostim odpove, bo ne bo imel skoraj nobene koristi, razen morda 
dolgoročno boljše možnosti za ohranjanje delovnega mesta. Ta problem z zmanjševanjem 
managerjevega lastniškega deleža postaja vse hujši, saj manager neposredno nosi vse manj 
stroškov svojega početja.  
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Če ostaja absolutna količina delnic podjetja, s katerimi razpolaga manager, ves čas konstantna, 
potem bo dolžniško financiranje (v nasprotju z lastniškim) povečevalo relativni delež 
managerjevega lastništva in na ta način zmanjševalo opisani problem. Poleg tega dolg zmanjša 
količino prostega denarja v podjetju in tako občutno omeji managerjevo diskrecijsko moč nad 
porabo denarja. Dolg je torej s tega vidika koristen, saj zmanjšuje konflikt med delničarji in 
managementom. Grossman in Hart (1982) pa govorita o še eni koristi zadolžitve in to je strah 
pred stečajem. Če je stečaj z vidika managerja zelo nezaželen (zaradi izgube managerjevega 
ugleda, službe, moči), potem dolg deluje tudi kot spodbuda, ki predvsem spodbuja k boljšim 
investicijskih odločitvam in racionaliziranem poslovanju. Nekaj podobnega smo videli že pri 
Rossovem modelu o signaliziranju, saj je tam velik strošek bankrota in velika managerjeva 
udeležba na tem strošku pogoj za delovanje modela. 
 
Opisani konflikt med managerjem in delničarji pa še zdaleč ni edini konflikt v podjetju. Dve 
nasprotujoči interesni skupini sta si tudi delničarji in imetniki dolžniških papirjev, predvsem 
zato, ker dolžniško financiranje napeljuje delničarje k suboptimalnemu investiranju. Namreč, 
dolžniško financiranje si lahko predstavljamo kot nakupno opcijo. Če bo denimo investicija, ki jo 
financiramo z dolgom, prinesla velike donose, bodo vsi ti donosi (po tistem, ko podjetje plača 
obresti) ostali delničarjem. Če pa vse skupaj propade, pa bodo zaradi omejene odgovornosti 
delničarjev večino bremena nosili imetniki dolžniških papirjev. Posebno je to nasprotje 
problematično v situacijah, kjer gre podjetju že tako ali tako slabo. Takrat so lastniki še bolj 
nagnjeni k tveganim investicijam, saj praktično nimajo česa zgubiti in vse breme nosijo dolžniki.  
 
Myers (1977) govori o še enem vidiku: lastniki slabo stoječih podjetij bodo zelo neradi vložili 
dodaten lastniški kapital v investicije, tudi če so te izjemno donosne, saj bodo vso korist uspešne 
investicije pobrali imetniki dolžniških papirjev. Prevelika zadolženost slabih podjetij s tega 
vidika torej ni zaželena. Kakorkoli že, med delničarji in dolžniki obstaja torej precejšnje 
nasprotje interesov, predvsem zaradi tega, ker se delničarji lahko okoristijo na račun dolžnikov 
(asset-substitution effect). Ta težava je seveda manjša, če dolžniki lahko pravilno ocenijo 
poslovanje podjetja in interese delničarjev, kljub vsemu pa problem še vedno obstaja. Zaradi 
nasprotujočih se interesov dolžniško financiranje povzroča suboptimalne investicijske odločitve, 
kar je seveda določene vrste strošek dolga.  
 
Iz takšnega razmišljanja sledi nekaj zanimivih implikacij. Najprej bi pričakovali, da bodo 
dolžniki skušali (pravno) kar najbolj omejiti omenjeno asimetrijo, na primer z omejitvami  glede 
tveganega investiranja ali na primer investiranja v nove panoge in podobne situacije, kjer 
nastopa možnost prevelikega rizika. Zanimivo je, da o tem govori tudi Mishkin v svojih znanih 
Mishkinovih ugankah, čeprav ne govori neposredno o obravnavani tematiki, pač pa vseeno 
opaža, kako zelo komplicirani so dolžniški odnosi.  
 
Druga implikacija obravnavanega razmišljanja je ta, da bodo imele regulirane, javne ali stare 
industrije verjetno višje deleže dolga kot ostala podjetja, saj je problematika z vidika dolžnikov 
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manjša. Tako lahko na primer pričakujemo, da bodo imele banke (visoko regulirana podjetja), 
javne službe in tradicionalne panoge večje deleže dolga. Tretjič, podjetja z veliko prostimi 
denarnimi tokovi, a malo donosnimi investicijami (na primer jeklarska, naftna in tobačna 
industrija) naj bi imele več dolga, predvsem zaradi opisane problematike prostih denarnih tokov 
– slednji so namreč največji problem, ker obstaja velika možnost, da bodo šli v nekoristne 
investicije. Zadolžitev veže prosti denar, oziroma zmanjša managerjevo moč razpolaganja z 
denarjem, hkrati pa dolžniško financiranje povečuje relativno managerjevo lastništvo. Vse 
teorije, ki se ukvarjajo z razlago kapitalske strukture prek stroškov agentov, izhajajo iz enega od 
opisanih konfliktov – to je konflikt managerji/lastniki ali konflikt upniki/lastniki. Konflikt med 
delničarji in lastniki je najbrž največkrat obravnavani vidik problema agentov, čeprav seveda ni 
edini, saj je tu še opisani problem odnosa upnik/lastnik. Kljub temu, da se navadno govori o 
konfliktu med delničarji in managerji v kontekstu, ki sta ga opisala Jensen in Meckling, pa je 
problematika širša.  
 
Različni avtorji so namreč izpostavili zelo različna nasprotja. Harris in Raviv (1990) na primer 
govorita o nasprotju, ki izhaja iz tega, da managerji želijo vedno nadaljevati poslovanje, četudi bi 
bila likvidacija podjetja boljša rešitev. Pri Stulzu (1990) nastopi problem zaradi tega, ker 
managerji želijo vedno investirati, če le obstajajo sredstva za to, medtem ko bi delničarji raje 
videli, da bi se denar porabil kako drugače. Tako v primeru, ki sta ga opisala Harris in Raviv, 
kakor tudi v situaciji, ki jo opiše Stulz, je dolg rešitev problema. V prvi situaciji dolg služi kot 
inštrument, s katerim lahko izsilimo likvidacijo podjetja, če ta ne posluje dobro, v Stulzevem 
primeru pa – podobno kot v znanem Jensenovem primeru – dolg služi kot sredstvo, ki veže prost 
denar v podjetju in tako prepreči nespametne naložbe. Kapitalska struktura se določi tako, da se 
primerjajo stroški in koristi dolga. Pri Harrisu in Ravivu naj bi bili stroški v pridobivanju 
informacij o poslovanju in priložnostih podjetja, v Stulzevem primeru pa je poglavitni strošek ta, 
da lahko dolg preveč obremeni poslovanje podjetja in tako omeji investiranje v donosne 
projekte.  
 

Tabela 11: Primerjava konfliktov v podjetju po različnih avtorjih 
Avtorji  Bistvo konflikta Korist dolga Strošek dolga 

Jensen&Meckling 
(1976) 

Managerske ugodnosti. Poveča relativni delež 
managerja v podjetju in 
tako zmanjša težnjo k 
pretiranemu trošenju 
sredstev za lastne namene. 

Asset substitution 

Jensen (1986) Managerjevo nagnjenje k 
pretiranemu investiranju. 

Zmanjša proste denarne 
tokove. 

- 

Harris&Raviv (1990) Manager želi nadaljevati 
poslovanje, čeprav je 
likvidacija bolj smotrna. 

Dolžniki lahko zahtevajo 
likvidacijo. 

Stroški informacij o 
poslovanju in priložnostih 
podjetja. 

Stulz (1991) Pretirano investiranje. Zmanjša proste denarne 
tokove. 

Dolg lahko prepreči 
sprejetje donosnih 
projektov. 

Vir: Lastna izvedba, 2006. 
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Harris in Raviv tako predvidevata, da bodo podjetja, ki imajo veliko »oprijemljivih« sredstev 
(torej opredmetenih sredstev, ki jih je možno prodati) in bolj razvidne prihodnje možnosti 
poslovanja, navadno imela več dolga in hkrati tudi večjo možnost, da bodo upniki zahtevali 
likvidacijo. Če namreč ni negotovosti o bodočih poslovnih možnostih in je hkrati večino imetij 
podjetja možno prodati, potem je seveda večja možnost, da bodo investitorji ob slabšem 
poslovanju zahtevali likvidacijo, kakor pa na primer v situaciji, kjer je večina sredstev podjetja 
neoprijemljivih (znanje in človeški kapital) in hkrati ne vemo, kaj bo s poslovanjem v prihodnje. 
Ideja je, da bližje kot je likvidacijska vrednost »pravi« ali pošteni vrednosti, bolj smotrna 
odločitev je likvidirati podjetje. Če na primer trgovina ne posluje dobro, jo je smiselno 
likvidirati, saj bomo lahko skoraj vse blago prodali po »pošteni« vrednosti, če pa vzamemo 
kakšno računalniško podjetje, kjer je večina kapitala skrita v znanju in neoprijemljivih sredstvih, 
pa odločitev ni več tako preprosta. 
 
Pri Stulzu je kapitalska struktura opredeljena s trade-offom med koristjo zadolžitve v smislu 
zmanjševanja investicij z negativnimi donosi in škodo zadolžitve zaradi zmanjševanja investicij s 
pozitivnimi donosi. Dolg namreč omeji investiranje, pa naj bodo to dobre ali slabe investicije. 
Kakor pri Jensenu, bodo tudi pri Stulzu imela podjetja z dobrimi investicijskimi priložnostmi 
manj dolga kot stara podjetja, ki nimajo investicijskih priložnosti. Za slednja je namreč najbolj 
koristno, da izplačujejo denar delničarjem in se ne spuščajo v pretirane investicije, ker imajo te 
navadno negativen donos.  
 
Ko govorimo o konfliktih med delničarji in upniki, ne moremo mimo Diamondovega model, ki 
podobno kot že mnogo modelov, išče razlago v signaliziranju. Če uspe firma prepričati 
potencialne dolžnike, da ima varne naložbe oziroma, da bo šla v varne investicije, potem bo 
podjetje uživalo pri dolžnikih nizko obrestno mero. Dolžniki seveda ne vedo ali je to res ali ne, 
edino kar lahko storijo je to, da opazujejo zgodovino tega podjetja – konkretno to, če je podjetje 
res vlagalo sredstva v varne naložbe in če je res držalo svoje obljube. Daljše kot je poslovanje 
podjetja, bolj trdno se izoblikuje ugled, naj bo to dober ali slab. Če ima podjetje dober ugled, bo 
verjetno z lahkoto dobilo dolg po nizki obrestni meri. Zaradi tega bodo stara in ugledna podjetja 
raje izbirala varne naložbe, saj bodo sicer izgubile dragoceni ugled varnega dolžnika. Mlade 
firme, ki sploh še nimajo ugleda ali pa jim je vseeno, če ga izgubijo, bodo verjetno izbirala bolj 
tvegane projekte. Zaradi vsega tega, bodo starejša podjetja lahko najemala dolg po ugodnejših 
obrestnih merah kot mlada podjetja in bodo zato tudi imela verjetno večji delež dolga. To sicer ni 
Diamondov sklep, saj on predpostavlja konstantno stopnjo zadolžitve. Toda, če bi razširili 
njegov model, bi prav gotovo lahko prišli do rezultata, da so starejše firme vsaj bolj nagnjene k 
temu, da imajo več dolga.  
 
Lahko pa podobno razmišljanje apliciramo ne samo na podjetje kot celoto, ampak tudi 
managerje. Trg dela navadno opazi samo to koliko projektov je manager uspešno izvedel – trg ne 
bo vedel ali je manager sprejemal bolj tvegane projekte, ki imajo seveda manjšo verjetnost 
uspeha ali varne naložbe. Edino, kar trg navadno opazi je to, da je projekt uspel ali propadel. 
Managerji bodo zato stremeli samo k temu, da jim bo uspelo čim več projektov, ne glede na to 
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ali so to visoko tvegani/donosni projekti ali pa verni projekti z relativno nizkim donosom. Zato 
lahko rečemo, da bodo managerji tudi iz čisto osebnih razlogov stremeli k varnejšim projektom. 
Če gledamo s tega vidika, potem bo morebiten problem suboptimalnega investiranja (torej to, da 
bo zadolženo podjetje bolj nagnjeno k tveganju) manjši. 

9.3 Teorija lastniške strukture v kontekstu teorije  agentov  

Jensen in Meckling (1976, str. 343) sta se v kontekstu stroškov agentov ukvarjala tudi s 
problemom kapitalske strukture, le da sta v analizo uvedla tudi vprašanje, kdo je lastnik delnic in 
ne zgolj, kakšno je razmerje med delniškim kapitalom in dolgom. Zaradi tega avtorja pravita 
(1976, str. 343), da raje uporabljata pojem »lastniška struktura« in ne »kapitalska struktura,« saj 
želita s tem poudariti, da se ukvarjata s širšo tematiko. Njiju namreč zanima tako razmerje 
dolg/kapital kot tudi delež kapitala, ki ga ima manager in ostali notranji lastniki. V svoji analizi 
želita ugotoviti vpliv treh spremenljivk, to so: količina delnic, ki jo držijo notranji lastniki SN, 
količina, ki jo držijo zunanji lastniki SZ in pa količina dolga D. 
 
Najprej se v svoji analizi sprašujeta o tem, kakšno naj bo razmerje med količino delnic, ki jih 
imajo zunanji lastniki in dolgom (SN in D), nato pa se sprašujeta še, kakšen naj bo delež 
zunanjega financiranja v splošnem. Najprej se posvetimo prvemu vprašanju! Idealno je seveda 
tisto razmerje lastniškega kapitala (v rokah zunanjih lastnikov) in dolga, pri katerem so stroški 
agentov čim manjši in je zato vrednost podjetja največja. Vzemimo, da je skupna vsota 
zunanjega lastniškega kapitala in dolga dana oziroma, da je – povedano drugače – dana količina 
zunanjega financiranja.  
 
 SN+D je torej konstanta, zato se problem optimalne količine zunanjega lastniškega kapitala 
reducira na izbor optimalnega razmerja: 
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Če je kapitalski trg dokaj učinkovit, potem seveda ob nakupih vrednostnih papirjev upošteva 
stroške agentov. Tako je na primer kupec vrednostnega papirja načeloma pripravljen plačati 
manj od »poštene« vrednosti, saj ve, da zaradi problematike agentov ne more vedeti, kaj bo 
manager počel s sredstvi podjetja. To se seveda odrazi v nižji ceni vrednostnih papirjev, ki jo 
podjetje dosega na borzi. Očitno je tudi, da podjetje nosi te stroške, saj ob vsaki izdaji 
vrednostnih papirjev dosega nižjo ceno kot sicer. Zaradi tega bo za podjetje ob dani količini 
notranjega kapitala optimalna tista količina zunanjega kapitala, pri kateri so celotni stroški 
agentov čim manjši. 
 
Stroški agentov kot rečeno nastanejo zaradi tega, ker manager »izkorišča« zunanje lastnike in 
dolžnike. Lahko bi sicer izkoriščal tudi notranje lastnike, toda zaradi enostavnosti lahko 
predpostavimo, da je manager edini notranji lastnik. Tako so celotni stroški agentov (AT) vsota 
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stroškov agentov, povezanih z zunanjim lastništvom (AZ) in tistih, ki so povezani z dolgom (AD). 
Oboji so funkcija razmerja E, katerega smo opredelili kot delež zunanjega lastništva v celotnem 
zunanjem financiranju. Napišemo lahko torej: 
 
AT(E)= AZ(E)+AD(E)          (76) 
 
Najprej si velja ogledati stroške agentov povezane z zunanjim lastništvom (AZ). Če zunanjega 
lastništva ni, je seveda tudi managerjeva nagnjenost k izkoriščanju zunanjih lastnikov (oziroma 
lastnikov nasploh) ničelna, saj je on 100% lastnik. Če so po drugi strani zunanji lastniki 
prevladujoči, se managerjeva nagnjenost k izkoriščanju in neoptimalnemu ravnanju poveča, ker 
sam nosi vse manjši delež stroškov, ki jih s tem ustvarja. Funkcija AZ bo torej naraščala z 
velikostjo zunanjega lastništva, oziroma z razmerjem E (če bi se s tem razmerjem večalo tudi 
notranje lastništvo, potem to ne bi več držalo, a predpostavili smo konstantno velikost podjetja).  
 
Tu so še stroški agentov v zvezi z dolžniškim financiranjem. Ti so povezani z nagnjenostjo 
managerjev, da prenašajo bogastvo s strani imetnikov dolžniških papirjev k lastnikom oziroma 
delničarjem. To počenjajo tako, da se obnašajo preveč tvegano. Kot sem navedel, je izdaja dolga 
v bistvu nakupna opcija – če je projekt nadpovprečno uspešen, imajo največjo korist lastniki, če 
pa projekt in podjetje propade, potem pa zaradi omejene odgovornosti lastnikov večino škode 
nosijo upniki. Upniki to seveda vedo, zato managerje nadzirajo, a to pomeni le še dodaten 
strošek (monitoring cost). Kadar je količina dolga v zunanjem financiranju velika ali celo 100%, 
potem zunanjih lastnikov ne bo, mangager pa bo hkrati edini notranji lastnik. Vsa količina 
sredstev, ki jo bo »pretočil« od upnikov k lastnikom, bo tako pripadla njemu. Zaradi tega bo 
seveda izjemno nagnjen k takemu početju, tako da bodo stroški zaradi asset-substitution učinka 
zelo veliki.  
 
Tudi upniki se bodo tega zavedali, zato bodo managerja kar najbolj nadzorovali, kar implicira na 
velike stroške nadzora. Oboje skupaj seveda pomeni, da bodo takrat stroški agentov največji. Ko 
se delež dolga v zunanjem lastništvu manjša, se bodo manjšali tudi stroški agentov. To je zaradi 
tega, ker bo najprej manj dolga in zato tudi manj možnosti za »pretok« sredstev, poleg tega pa 
manjša zadolžitev ob dani velikost firme in managerejevemu lastništvu pomeni večji delež 
zunanjih lastnikov. To pa seveda pomeni, da ima manager manjšo korist od pretakanja sredstev, 
zato bo tega manj. Stroški agentov v povezavi z dolgom torej padajo z velikostjo lastniškega 
kapitala (oziroma ob dani velikost firme in managerjevega lastništva padajoča funkcija 
zunanjega lastništva). Zgornji ugotovitvi si lahko prikažemo na sliki, kjer prikazujemo omenjene 
stroške kot funkcijo spremenljivke E. Opazimo lahko, da je seštevek obeh vrst stroškov agentov 
v obliki U-krivulje, kar pomeni, da nekje obstaja minimum te funkcije in tam je optimalna 
lastniška struktura. Kakšna je konkretna oblika funkcij nas niti ne zanima, kajti to je možno 
empirično oceniti z ekonometričnimi raziskavami. Bolj pomembno je, da obstaja optimum. 
Opomnil bi še, da ta funkcija pove zgolj, kakšna je optimalna količina zunanjega lastniškega 
kapitala v celotnem zunanjem financiranju, ne pove pa, kakšna je optimalna količina lastniškega 
kapitala nasploh. 
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Slika 16: Stroški agentov 

 
Vir: Jensen, Meckling, 1976, str. 344. 

 
Glede na to, da smo predpostavili konstantno velikost podjetja, nam količina zunanjega 
lastniškega kapitala ob dani količini zunanjega financiranja implicira tudi optimalno količino 
lastniškega kapitala, ki naj ga drži manager. Tako torej obstaja tudi določena optimalna količina 
notranjega (managerjevega) lastništva.  
 
Seveda je bilo dosti razprav o tem, kakšen naj bo delež lastništva managerja v podjetju. Teorija 
sicer ne pojasnjuje, kako veliko naj bi bilo to lastništvo, zato se je potrebno opreti na empirične 
ocene. Nekoliko kasneje bom na kratko spregovoril tudi o deležu lastništva managerja in 
raziskavah, ki so bile opravljene na to temo. 
 
Ugotoviti je treba še, kakšen je vpliv deleža celotnega zunanjega financiranja. Spet 
predpostavimo, da je velikost firme dana in da je lastnik notranjega kapitala manager. Celotni 
stroški agentov se enako kot prej definirani z enačbo AT(E)= AZ(E)+AD(E). 
 

Predstavljamo si lahko, da opisani zakonitosti glede gibanja stroškov agentov veljata še toliko 
bolj, če je delež zunanjega lastništva (tako dolžniškega kot lastniškega) večji. Tedaj je namreč 
manager še bolj nagnjen k neoptimalnemu ravnanju, saj ne nosi skoraj nobenih posledic svojega 
ravnanja. Tako je zelo verjetno, da bo še bolj povečal svoje ugodnosti in hkrati zmanjšal skrb za 
podjetje. Tako bodo stroški agentov v primeru velikega zunanjega financiranja še bolj izraziti. 
 
To na sliki ponazorimo tako, da se obe krivulji pomikata glede na delež zunanjega financiranja v 
celotnem financiranju. Večji kot je delež zunanjega financiranja, večji so stroški agentov in vse 
krivulje stroškov se pomaknejo više. 
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Slika 17: Stroški agentov in velikost zunanjega financiranja 

 
Vir: Jensen, Meckling, 1976, str. 347. 

 
Jensen in Meckling (1976, str. 347) pravita, da je optimalni delež zunanjega lastniškega kapitala 
v celotnem zunanjem financiranju večji, če zunanje financiranje naraste. To je sicer nekoliko 
nepričakovan rezultat, saj bi pričakovali, da bi ob višjem zunanjem financiranju povečevali 
notranji lastniški kapital (torej managerjevo udeležbo na lastniškem kapitalu). Ni pa ta rezultat 
več toliko nenavaden, če upoštevamo ugotovitve kasnejših avtorjev, ki so opozorili, da višji 
managerjev delež dostikrat škodi podjetju, čeprav bi pričakovali ravno nasprotno. Pogosta 
razlaga se namreč glasi, da višji managerjev delež poistoveti managerjeve cilje s cilji podjetja in 
tako zmanjša problem agentov. To pa ni tako enoznačna zveza, kakor bi morda pričakovali in 
pokaže se, da takšna razlaga ni ustrezna. Ta tematika je seveda zanimiva, zato sem se odločil, da 
bi jo na kratko predstavil.  

9.4  Optimalni delež lastništva managerja 

Tematiko managerjevega lastništva so preučevali predvsem avtorji kot Randall Morck, Andrei 
Schleifer in Robert Vishny. Glavno vprašanje je bilo ali lastništvo managerja vsaj delno odpravi 
problem agenta. Če je manager delni lastnik, potem so njegovi interesi namreč bistveno bolj 
povezani z interesi podjetja kot celote in bi zato sklepali, da bo problem agentov manjši. 
Naknadno se je izkazalo, da problem ni tako enostaven. Pokaže se namreč, da preveliko 
lastništvo managerja tudi ni dobro.   
 
Že Fama in Jensen (1983) sta ugotavljala, da ima manager z velikim deležem toliko vpliva in 
glasovalne moči, da si lahko prizadeva za pridobitev raznoraznih ugodnosti, ne da bi ob tem 
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izgubil ugled ali celo zaposlitev. Investicije na primer izbira po lastni uvidevnosti in presoji, ne 
posluša svetovalcev in se obnaša kot absolutni vladar v podjetju. 
 
Z večanjem lastništva torej prihaja dejansko do dveh nasprotujočih se sil. Po eni strani je 
manager vse bolj povezan s podjetjem in njegovimi interesi, po drugi strani pa mu vse večja moč 
zamegli presojo, ga navdaja z občutkom moči, kar ga vse napeljuje k neoptimalnemu obnašanju. 
 
Ta dva nasprotujoča učinka sta Jensen in Fama (1986) poimenovala: 

- convergence-of-interest hypothesis (učinek zbližujočih se interesov) 
- entrenchment hypothesis (učinek »vkopavanja«) 

 
Učinek zbližujočih se interesov je torej pozitiven, učinek »vkopavanja« pa negativen. Kateri od 
njiju prevlada, je odvisno od deleža lastništva,  kritično vrednost pa lahko ugotovimo zgolj 
empirično. Morck, Schleifer in Vishny (1988) so tako vzeli v vzorec 456 velikih podjetij. 
Analizirali pa so tobinov-q v odvisnosti od deleža lastništva. Zaključki, ki so jih dobili na 
podlagi statistične analize pa so naslednji: 
 
1. Ko je lastništvo vseh višjih managerjev od 0-5%,  obstaja pozitivna zveza med lastništvom in 
tržno vrednostjo (oziroma, bolje rečeno, tobinovim-q). V tem intervalu torej prevladajo učinki 
zbližujočih se interesov. 
 
2. Ko je lastništvo najvišjih managerjev od 5-25% je prisotna izrazita negativna povezava med 
večjim lastništvom in vrednostjo podjetja. Na tem intervalu torej prevlada »entrenchment 
effect«. Fama in Jensen sta negativno povezavo razlagala predvsem z manjšo možnostjo 
zaposlitve novih sposobnih managerjev, ker »stari« managerji varujejo svoj položaj, pa tudi 
zaradi prevlade notranjih lastnikov nad zunanjimi in s tem več insiderstva. V tem intervalu še 
vedno obstajajo učinki zbližujočih se interesov, vendar pa prevladuje »entrenchment effect«. 
 
3. Rast lastništva managerjev nad 25% pa spet povzroči blago rast vrednosti, kar je sicer 
nekoliko v nasprotju s teorijo, saj naj bi ob zelo velikem lastništvu povsem prevladal  
»entrenchent-effect« in bi morala vrednost še hitreje padati. Če tobinov-q nadomestimo s 
profitno stopnjo, pa je smer vpliva spet konsistentna s teorijo. 
 
Dodal bi, da so Morck, Schleifer in Vishny ocenili enak model kot pri tobinovi-q spremenljivki, 
le da so vzeli profitno stopnjo. Rezultati so dokaj podobni, kakor se vidi tudi na Sliki 18. Tako je 
denimo prelom še vedno pri 5% lastništva, le da potem pri profitni stopnji ni ponovnega dviga, 
ampak zgolj konstantno upadanje. Dodati pa je potrebno tudi to, da je povezava precej manj 
značilna kot če vzamemo tobinov-q, kljub temu pa so vsi koeficienti še vedno značilni.  
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Slika 18: Tobinov-q in profitna stopnja v odvisnosti od managerskega lastništva 

 
Vir: Lastni prikaz, 2006. 

 
Prav kar omenjena analiza se je nanašala na top management podjetja, torej vse najvišje 
managerje. Avtorji so se nato vprašali, če bi dobili podobne rezultate v primeru, če bi analizirali 
zgolj najvišjega managerja. Rezultati takšne analize so docela enaki tisti z najvišjim 
managementom. Tobinov-q raste za vrednosti 0-5%, pada v vmesnih ravneh lastništva (5-25%) 
in nato spet blago raste ob višjih ravneh lastništva. Podobnost rezultatov je koristna, saj pomeni, 
da tako najvišji uslužbenci reagirajo na enake spodbude kot tisti, ki so nekoliko nižje (seveda pa 
še vedno govorimo o top managementu). To omenjam zato, ker so rezultati nekoliko različni, če 
preučujemo nagrajevanje managerjev z opcijami ali delnicami.  
 
Poleg Morcka, Shleiferja in Vishnyja so se takšnih raziskav lotevali tudi ostali avtorji. McConell 
in Servaes (1976) sta ugotovila, da je pozitivna veza med lastništvom in vrednostjo na intervalu 
od 0-50%, kar je krepko drugače od tistega, kar so ugotovili omenjeni trije avtorji, negativni 
učinek pa nad 50%. Čez deset let sta svoj članek nekoliko revizirala in ugotovila, da je prelom 
pri 40% in ne pri 50%. Naposled pa so še Morck, Schleifer in Vishny (1991) ob pomoči novih 
ekonometrijskih tehnik leta 1991 znova ocenili svoj model in prišli do novih meja: 0-5, 5-40%, 
40-100%.  
 
Opisane ugotovitve imajo nekaj slabosti na katere so opozorili že omenjeni avtorji sami. Prvi 
problem je v tem, da »entrenchment effect« ni najbolj jasen. Ta učinek ni tako preprosto 
razumljiv, kakor učinek zbližujočih se interesov, saj je odvisen od mnogih stvari, ki jih ni možno 
dobro pojasniti ali izmeriti (osebnost in sposobnost managerja, ugled med zaposlenimi, monopol 
nad nekim znanjem in podobno). Nadalje je treba opozoriti, da teoretični argumenti ne 
pojasnjujejo dovolj dobro razmerja med deležem lastništva managementa in vrednostjo firme. 
Ne pojasnijo na primer vprašanja, kakšno naj bo to razmerje. Kakor vidimo iz Slike 19, so 
najbolj ugodni intervali lastništva od 0-5% in od 25-40%, toda te meje so ugotovljene empirično, 
teoretične podlage za takšne vrednosti pa ni. 
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Slika 19: Tobinov-q v odvisnosti od managerskega lastništva po različnih avtorjih  

 
Vir: Lastni prikaz, 2006. 

 
Z vidika dosedanje analize bo morda zanimivo vedeti tudi, kdo ima največji lastniški delež v 
podjetjih. V večini primerov je to presenetljivo družina ustanovitelja ali ustanovitelj (149 od 456 
podjetij). Druga skupina so banke, zavarovalnice in investicijski skladi (117 od 456). Tretja 
skupina so pokojninski skladi (90 primerov od 456), ostalo pa so naključne fizične in pravne 
osebe, lahko tudi managerji. Kakorkoli že, iz teh podatkov, ki sicer niso najbolj spodbudni glede 
na do sedaj povedano, lahko sklepamo, da managerji v večini primerov ne razpolagajo z zelo 
velikimi deleži v podjetjih.  
 
Teorija agentov torej predvideva, da je najbolje, če se managerjeve spodbude na nek način 
poveže s cilji lastnika. Kot smo ravno kar videli, lastništvo v podjetju ni nujno učinkovit način za 
dosego tega cilja. Seveda nagrajevanje z delnicami ni edini način stimulacije managerja. Jensen 
in Murphy (1990) navajata še nagrade v odvisnost od uspešnosti firme (preformance-based 
bonuses), fleksibilnost plače v odvisnosti od uspešnosti podjetja, delniške opcije in možnost 
odpustitve ali premestitve na nižje mesto v odvisnosti od uspešnosti. Vsekakor pa ostaja 
lastništvo še vedno najpomembnejši inštrument, saj tudi trg najbolj pozorno spremlja ravno 
spremembe v deležih, ki jih drži top management. O tem pa bo govoril tudi naslednji model. 
 
Z vidika dosedanje analize bo, kakor rečeno, zanimiv tudi model, ki sta ga leta 1977 razvila 
Hayne Leland in David Pyle. Gre za zelo znan model informacijskih asimetrij in signaliziranja, 
ki poleg vsega upošteva še managersko ravnanje. Model pa se ukvarja ravno s tem, kako trg 
reagira na različne managerjeve deleže v financiranju projekta (ali posplošeno podjetja) in kako 
manager s tem, ko ima večji delež, signalizira trgu, da gre za dobro podjetje. Pokaže pa se tudi, 
da trg večji delež tudi dejansko razume kot znak večje kakovosti oziroma večje pričakovane 
vrednosti projekta ali podjetja. S tem modelom bomo torej lahko pokazali, da trg »prevede« večji 
managerjev delež v podjetju neposredno v večjo pričakovano vrednost podjetja.  
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10 Informacijske asimetrije in kapitalska struktura  

V financah in tudi nasploh v ekonomiji je skorajda pravilo, da med različnimi vpletenimi ljudmi 
obstaja določena asimetrija informacij. Dolžniki na primer vedo več o premoženju, ki služi kot 
zavarovanje, poslovnih priložnostih in o tem, kakšna je verjetnost, da ne bodo mogli poplačati 
posojila.  Tisti investitorji, ki dajo sredstva v podjetje, pa naj bodo to delničarji ali imetniki 
dolžniških papirjev, so seveda na boljšem, če na določen način pridejo do takšnih insiderskih 
informacij. Seveda ne morejo pričakovati, da bodo lahko neposredno dobili informacije od oseb 
v podjetju, kajti za dolžnike je seveda bolje, da kar najbolj poudarjajo pozitivne plati projekta, ki 
naj bi ga upniki financirali. Upniki lahko poskušajo priti do bolj točnih informacij prek tretjih 
oseb (na primer podjetja, ki izračunavajo bonitete), vendar je to drago ali nemogoče.  
 
Če ni moč priti do dovolj informacij, potem se prav lahko zgodi, da trg sploh ne bo funkcioniral, 
kajti moralni hazard bo prevelik. Za primer problematike asimetričnih informacij lahko 
navedemo pravzaprav kakršnekoli investicijske projekte. Managerji seveda dokaj natančno 
poznajo potencialno donosnost projekta, trg pa tega ne ve, zato vrednost investicije na trgu 
dosega zgolj neko povprečno ceno. Določen projekt je lahko zelo dober, a če to ve samo 
manager, bo trg projektu prisodil neko povprečno donosnost. Tako se lahko zgodi, da se podjetja 
z dobrimi možnostmi ne bodo želela zadolžiti po takšnih neugodnih pogojih in bodo odšla s trga. 
Zaradi tega se bo povprečna kakovost naložb na trgu še znižala, kar bo še poslabšalo pogoje za 
iszposojanje. To bo zopet odvrnilo boljša podjetja, ki so še ostala. Ta proces se nadaljuje dokler 
na trgu ne ostanejo samo še najslabša podjetja ali najslabši dolžniki ali pa dokler trg ne propade. 
 
Kjer torej obstaja precejšnja asimetrija informacij, je zelo verjetno, da bo trg deloval slabo ali pa 
sploh ne bo deloval. Naj dodam, da asimetrija obstaja tudi, če manager pove resnico o projektu, 
kajti zaradi moralnega hazarda tržni udeleženci ne bodo zaupali njegovim besedam. Manager 
ima namreč izrazito težnjo, da poudarja pozitivne vidike investicije ali projekta. Da bi torej trg 
deloval, mora priti do drugačnega prenosa informacij. Pri Rossovem modelu je na primer trg 
prišel do takšnih informacij tako, da je opazoval zadolžitev podjetja. Ker dejanja povedo več od 
besed, lahko trg dobi informacije o resnični donosnosti projekta tudi tako, da opazuje ali bodo 
osebe z insiderskimi informacije same vložile v projekt. Če bo vzemimo manager sam vložil 
nekaj denarja v projekt, bo trg smatral to kot zelo močan signal o resnični donosnosti naložbe. 
Ravno s tem pa se ukvarja pričujoči model, ki sta ga razvila ekonomista Hayne Leland in David 
Pyle leta 1977. Ta model je torej nastal v času, ko je bila »tradicionalna« razlaga kapitalske 
strukture še vedno močno zastopana, kljub temu pa problematiko obravnava z docela novega 
vidika. 
 
Pri modelu Lelanda in Pyla (1977) imamo torej opravka s signaliziranjem. Takšni modeli so 
včasih zelo nenavadni, saj se njihova ravnotežja lahko krepko razlikujejo od modelov, kjer ni 
asimetrije informacij in signaliziranja. Poleg tega je tudi možno, da sploh ne obstaja ravnotežje, 
da ni stabilno ali pa ni ekonomsko učinkovito. 
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V tem razdelku bi prikazal model kapitalske strukture podjetja, kjer preučujemo, kako managerji 
iščejo vire financiranja za projekte, katerih resnična donosnost je znana samo njim. Modelov, 
kjer imamo takšno asimetrijo informacij, je veliko, med njimi tudi Myers in Majlufov, katerega 
sem že prikazal v okviru tega magistrskega dela, vendar pa se model Lelanda in Pyla od njih 
bistveno razlikuje po tem, da v analizo uvaja signaliziranje prek lastništva. Opazili bomo lahko, 
da nam takšen pristop pokaže, da kapitalska struktura vpliva na vrednost podjetja, tudi če 
nimamo davkov, kar je zanimivo, če tak sklep primerjamo s starejšimi teorijami (Miller in 
Modigliani). Pokaže pa se tudi, da asimetrija in signaliziranje spodbudita managerja, da ima v 
podjetju večji lastniški delež kot bi ga imel sicer. 

10.1  Leland in Pylov model signaliziranja 

Denimo, da se ukvarjamo z zelo preprostim podjetjem, kje celotno podjetje sestoji zgolj iz enega 
projekta oziroma investicije, ki zahteva vložek sredstev K in ima pričakovan donos v višini µ. 
Investicija bo prinesla donos v enkratnem znesku na koncu obdobja. Kakšen bo donos, seveda ne 
vemo, saj poznamo zgolj pričakovani donos – vsi dejanski donosi pa se normalno porazdeljujejo 
okoli te pričakovane donosnosti. Naj bo ε slučajna spremenljivka s povprečjem 0 in varianco δ. 
Resnični donos (Y) projekta naj bo torej enak: 
 
Y= µ+ ε ε~N(0, δ) in tako tudi Y~N(0, δ) 

 
Manager ve, kakšen je potencialni oziroma pričakovani donos investicije, vendar tega ne more 
neposredno prenesti tržnim udeležencem, kajti slednji ne verjamejo njegovim besedam. 
Managerji imajo namreč željo predstaviti projekt v pretirano pozitivni luči, zato trg ne zaupa 
njihovim trditvam. Trg bo zaupal tem trditvam samo, če bo za to dobil ustrezne dokaze – 
oziroma, če bodo tržni udeleženci videli, da je tudi manager sam investiral v podjetje/projekt. 
Slednji bo s tem, ko bo vložil svoj denar v projekt, po mnenju trga signaliziral kakovost projekta.  
 
Vzemimo, da je trg sposoben oceniti, kakšna je povprečna vrednost naložbe, vendar pa naj bo ta 
ocena odvisna tudi od tega, kako velik bo managerjev delež v projektu ali podjetju. Verjetno 
večji managerjev delež po mnenju trga pomeni večjo pričakovano vrednost naložbe, saj naj bi bil 
managerjev delež (α) signal donosnosti investicijskega projekta. To bomo sicer morali še 
dokazati, zato se za zdaj zadovoljimo s tem, da je pričakovana donosnost z vidika trga funkcija α 
oziroma µ= µ(α). 
 
Projekt bo, kakor rečeno, prinesel donos samo enkrat in sicer na koncu prvega obdobja. Tržna 
vrednost investicijskega projekta je tako enaka (λ je enostavno neka korekcija ali posplošitev, ki 
naj odraža tveganje): 
 

))((
1

1
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+
=

r
V          (77) 
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Manager ima seveda še veliko drugih naložb, kamor lahko vloži svoj denar oziroma svoje 
osebno premoženje. Vzemimo, da imamo na voljo najprej določeno netvegano naložbo N. Nato 
naj obstaja nek standardiziran tržni portfelj, kakor na primer vzajemni sklad ali kaj podobnega. 
To tržno premoženje naj ima vrednost VM in donosnost rM. V tržno premoženje naj naloži delež β 
svojega premoženja. Da ne bi bilo nejasnosti, naj opozorim, da α+β ni enako 1, saj α pomeni 
delež investicije, ki ga z lastniškim kapitalom financira manager, β pa delež managerjevega 
premoženja, ki ga ta naloži v tržni portfelj. 
 
Naj projekt stane znesek K – ta sredstva lahko pridobimo z lastniškim ali dolžniškim 
financiranjem. Naj bo dolga v višini D, za kar se plača obresti po obrestni meri r. Gledano v neto 
znesku, projekt prinese (µ+ε)-(1+r)D . Vrednost investicije V(α) seveda sedaj ne pripada samo 
imetnikom lastniških papirjev – ti namreč dobijo samo V(α)-D. Predpostavimo še, da je manager 
na začetku ustanovitelj obravnavanega preprostega podjetja, kar pomeni, da mu pripada vse, kar 
ostane po tistem, ko izplača dolžnike. Kot pa sem rekel, bo imel manager v projektu/podjetju 
zgolj delež α, delež (1-α) zato proda še ostalim vlagateljem.  
 
Poglejmo, s koliko denarja razpolaga podjetnik-manager po vseh teh predpostavkah in 
transakcijah. V začetku ima neko premoženje W0, dobil je še dolg D in denar od prodaje pravic 
do deleža v znesku (1-α)[V(α)-D] . Ker projekt stane K, moramo to odšteti stran. Razpolaga torej 
z zneskom v višini: 
 
W0+D+(1-α)[V(α)-D]-K            (78) 
 
Ta denar lahko investira, kakor rečeno, v netvegane papirje in sicer v višini N in tržni portfelj, za 
kar nameni βVM. 
 
Proračunska omejitev v času t=0 je torej enaka: 
 
W0+D+(1-α)[V(α)-D]-K=N+ βVM        (79) 
 
V času t=1 dobi podjetnik/manager donose na svoje naložbe. Od netvegane naložbe dobi donos 
stopnje r, tako da ima sedaj (1+r)N, tržno premoženje pa mu prinaša rM  in je tako v celoti 
vredno (1+rM) βVM. Seveda pa dobi tudi donos od svoje udeležbe v projektu podjetja, saj ima 
delež α. Od investicije tako dobi delež α, po tistem seveda, ko se poplača upnike. Tako ima na 
koncu obdobja, oziroma v času t=1 naslednje premoženje: 
 
W1=(1+r)N+(1+r M) βVM+α[µ+ ε-(1+r)D]       (80) 
 
V enačbo (79) vstavimo enačbo (80) (enačbi sta povezani prek N) ter vstavimo v prvi enačbi 
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Tako dobimo vrednost managerjevega/podjetnikovega premoženja na koncu obdobja: 
 

[ ] [ ] λαµβλαµεµα −++−++−+++−+= )()1)(()1()1()( 01 rKWVrVrW MMM  (81) 

 
Ker v enačbi nastopata tako µ(α) kot tudi µ, naj opomnim, da ti dve spremenljivki ne pomenita 
enakih stvari, saj se prva vrednost nanaša na povprečni donos, ki ga trg pripisuje investiciji glede 
na to, kolikšen delež vloži manager/podjetnik, druga vrednost pa je dejanski povprečni donos. 
 
Managerjeva želja je seveda maksimirati svoje pričakovano premoženje oziroma MAX E(W1) iz 
česar bosta sledili optimalni vrednosti za α in β. Ker nas ne zanimajo ostale spremenljivke, kakor 
na primer donosnost tržnega premoženja, netvegana donosnost in ostale pomožne spremenljivke, 
bomo ta dva deleža izrazili kot funkcijo pričakovanega donosa obravnavane investicije. 
Optimalna α in β bosta tako: 
 

( )
)(**

**

µββ
µαα

=
=

           (82) 

 
Seveda bo trg glede na ti dve vrednosti (prvenstveno seveda α) oblikoval svoje pričakovanje 
glede donosnosti projekta, µ(α). Če nekoliko povzamem: manager bo najprej izbral svoj 
optimalni delež v investiciji, kar je predvsem odvisno od njegovih informacij o pričakovani 

oziroma povprečni donosnosti projekta, ( )µαα ** = , trg pa bo nato na podlagi tega deleža 
*α oblikoval svoje pričakovanje glede tega, kakšna je »prava« donosnost projekta. Tako je µ(α), 

oziroma v našem primeru µ(α*) , nekakšen pripisan ali imputiran donos. Smatramo torej, da trg iz 
managerjeve udeležbe v projektu razbere njegove insiderske informacije. 
 
Leland in Pyle trdita (1977, str. 374), da bo ravnotežna situacija seveda tista, kjer bo pripisani 
donos v povprečju enak dejanskemu donosu. To pomeni, da mora veljati: 
 

[ ] µµαµ =)(*            (83) 

 
 Če bi bil pripisani donos nižji, tržni udeleženci po njunem mnenju kmalu ne bi več želeli vlagati 
svojih sredstev v podjetje, če pa bi bil višji, bi konkurenčne sile na trgu poskrbele, da bi prišlo do 
korekcije. Osebno se mi zdi takšna razlaga morda malce pomanjkljiva, kajti govorimo zgolj o 
enem projektu, kjer bi dejansko lahko ogoljufali tržne udeležence – podjetje v tem modelu 
namreč izvede eno samo investicijo, zato ga trg ne bo mogel nikoli »kaznovati«. Podobno je 
tudi, če razmišljamo o tržnih silah, ki naj bi odpravile pretirano donosnost. Najprej ne vemo 
natančno, katere sile bi lahko tako delovale, poleg tega pa bi to spet zahtevalo daljše obdobje. 
Zato je morda najbolje, če trdimo, da morajo v ravnotežju racionalni investitorji pravilno uganiti 
donos projekta. Tako se namreč izognemo paradoksalni situaciji, da imamo zgolj en projekt in 
eno obdobje, odpravljanje neravnotežja pa pripisujemo daljšim obdobjem in več investicijam. 
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10.2  Formalni prikaz modela 

Vzemimo, da je model ravnotežen, oziroma da obstaja vsaj ena ravnotežna ( )µαα ** =  in  µ(α). 

Ne bom torej prikazoval dokaza, da ravnotežje res obstaja, pač pa bom raje prikazal določene 
lastnosti, ki morajo v njem veljati.  
 
Pri analizi ravnotežja nas predvsem zanima, kakšna je zveza med α in µ. Zanima nas na primer 
ali bo trg pripisal višjo donosnost tistim projektom, kjer ima manager večji delež in ali na primer 
manager investira večji delež tudi zato, da trgu pokaže, kako dober projekt ima. 
 
Najprej mora manager/podjetnik izbrati tak α (in β) , da maksimira svoje pričakovano 
premoženje. To zahtevo sem že zapisal, zdaj jo prikazujem še algebraično: 
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In 
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To sta dva optimizacijska pogoja, ki nam povesta,  kolikšen je managerjev optimalni delež 
financiranja investicije in koliko je optimalno naložiti v tržno premoženje, kar nas sicer trenutno 
ne zanima.  Stvari nekoliko preračunamo in dobimo, da: 
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Za analizo ravnotežja nas seveda najbolj zanima, kakšna je zveza med donosom, ki ga trg pripiše 
projektu µ(α) in deležem projekta, ki ga financira manager. Opazimo, da zapisana enačba 
pravzaprav že kaže ravnotežje, saj povezuje delež, ki ga manager naloži v projekt in pa imputiran 
donos µ(α). Gre seveda za implicitni zapis, saj brez konkretne funkcije, ki bi jo odvajali, ne 
moremo kar tako priti do končnega rezultata. 
 
Za nadaljnjo analizo potrebujemo še določene dodatne predpostavke. Predpostavimo, da mejna 
koristnost dodatne enote naložbe v tržno premoženje ali v podjetniško investicijo z večanjem 
deleža vse hitreje pada. Dodatna udeležba v investicijskem projektu tako managerju prinaša vse 
manjšo dodatno korist – gre torej za običajno ekonomsko predpostavko o tem, da mejni donosi z 
obsegom vse hitreje padajo. Odvod funkcije mejnih donosov (ali ekvivalentno drugi odvod 
začetne funkcije koristnosti) mora biti torej manjši od nič. Prvi odvod funkcije koristnosti (torej 
mejna koristnost) bi bil seveda pozitiven, saj učinek dodatnega deleža vedno pozitiven. 
Zapišemo lahko: 
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Iz tega seveda posledično velja, da je križni odvod 
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, kar vsebinsko pomeni, da 

hkratno povečanje udeležbe v investiciji in v tržnem premoženju povečuje pričakovano celotno 
vrednost ali koristnost premoženja.  

10.3  Managerjeva udeležba in višja pripisana donos nost 

Najpomembnejša stvar, ki nas zanima je ali trg višji managerjev delež v investiciji razume kot 
znak, da gre za boljši projekt. Zanima nas torej ali µ(α) narašča z α. Če narašča, potem bo trg 
menil, da ima projekt višjo donosnost, če bo manager financiral višji delež investicije.  
 
Dokaz te trditve je zelo zapleten, toda morda ga je vendarle smiselno prikazati. Zapišimo še 
enkrat pogoje o padajočih mejnih koristnostih, pri čemer bomo zaradi preglednosti celotne izraze 
imenovali kar z A, B in C! 
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A<0 B<0  

 
Če zmnožimo in primerjamo izraze A, B in C vidimo, da velja tudi AB-C2>0. To seveda ni 
presenetljivo, saj nam ta pogoj pove, da mejna koristnost premoženja pada hitreje, če nalagamo v 
vsako naložbo posebej, kakor če hkrati nalagamo v tržni portfelj in podjetniški projekt. 
 
Seveda bo managerjev delež (α) v financiranju projekta ključno odvisen od informacij, ki jih ima 
o povprečni donosnosti projekta. Manager ve, da ima projekt pričakovano donosnost µ in glede 
na to vrednost se bo odločil o svojem deležu. Trg, kakor rečeno, ne pozna te vrednosti, pač pa bo 
glede na managerjeveo udeležbo oblikoval neka pričakovanja (µ(α)) o tem, kako donosen je 
projekt. 
 
Da bi ugotovili vpliv managerjevih pričakovanj o donosnosti (µ) na njegovo odločitev o 
optimalnih deležih, ki jih naloži v podjetje oziroma v tržni portfelj, izračunamo totalni 
diferencial ravnotežnih pogojev (86). Slednji nam bo namreč povedal, kako se katerakoli 
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spremenljivka odziva na spremembo katerih koli (ali vseh skupaj) spremenljivk. Dobimo torej 
matriko odvodov in diferenc (Hvalica, 1999, str. 72-83): 
 

 
 

  
 
Za člene A, B in C smo že zapisali, kaj so, člena D in G pa nas niti ne zanimata; gre pač neka 
izraza, ki nimata nadaljnjega pomena. Nas zanima seveda zgolj za koliko se z vidika managerja 
spremeni optimalni delež, ki naj ga naloži v investicijo, če se spremeni donosnost projekta, 
kakršno pozna mananger.  
 

Zanima nas torej dα*/dµ oziroma µα ∂∂ /* . Ta vrednost bo namreč ključna nekoliko kasneje, saj 

je – kakor se bo pokazalo – v neposredni zvezi z 
α
µ

∂
∂

. Enačaj, ki pove, za koliko bo manager 

spremenil svojo udeležbo v projektu, je torej naslednji (dobimo ga z množenjem ustreznih 
členov matrike in razrešitvijo sistema dveh linearnih enačb)7: 
 

2
* /

CAB

CGDB

−
−−=∂∂ µα          (87) 

 
Pričakovali bi seveda, da bo manager povečal svojo udeležbo, če se poveča donosnost, ki jo 

pričakuje. Pričakujemo torej, da je vrednost µα ∂∂ /* >0. Ker je izraz AB-C2>0, mora tako 

veljati, da je izraz DB-CG negativen.  
 
Ključno je torej pokazati, da je vrednost izraza DB-CG vedno negativna. S tem bomo, kakor se 
bo pokazalo, razrešili celoten dokaz. Rekli smo že, da manager naloži nekaj denarja v podjetniški 
projekt, nekaj v tržno premoženje, ostalo pa vloži še v netvegano premoženje in morda še kam 
drugam ( oboje označimo kar z X). Seveda želi enako kot doslej maksimirati svoje bodoče 
premoženje W1. Predhodno proračunsko omejitev lahko za potrebe tega dokaza reduciramo zgolj 
na obliko: 
 

0WXpp M =++ βα µ  

 

Pri tem sta µp  in Mp  neki pripisani ceni enote investicije in tržnega premoženja. Pri tej omejitvi 

namreč želimo zgolj preprosto proračunsko omejitev tipa PxX+PyY=W, zato takšna formulacija. 
Leland in Pyle uvedeta predpostavko, da želi manager ob višji ceni enote investicije ali tržnega 
premoženja, kupiti manj. Gre torej za standardno ekonomsko predpostavko, da višja cena 
pomeni manjšo količino. 

                                                 
7 Če zmnožimo ustrezne elemente matrik dobimo dve enačbi: A*( dα*/dµ)+C* (dβ*/dµ)=-D in C*( dα*/dµ)+B* 
(dβ*/dµ)=-G. Iz tega sledi, da je dα*/dµ enak enačaju (87). 
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Že prej smo poiskali maksimizacijski pogoj, sedaj pa nas zanima zgolj poenostavljena oblika le-
tega: 
 

Max E[U(W1)]  pri 0WXpp M =++ βα µ  

 
Pogoji prvega reda so: 
 

[ ]
[ ] 0])1()[('

0])1()[('

1

1

=+−

=+−+

MM VrrWUE

prWUE µεµ
        (88) 

 
V pogojih so vse spremenljivke že poznane, α in β pa najdemo v enačbi za premoženje, ki smo jo 
že zapisali: 
 

[ ] [ ] λαµβλαµεµα −++−++−+++−+= )()1)(()1()1()( 01 rKWVrVrW MMM  

 
Iz pogojev prvega reda dobimo optimalna deleža α in β, katera smo sicer izpeljali že prej, a sta za 
sam dokaz pretirano zapleteni formuli. Ob tem nas zanima še, kako se spreminjata optimalna 
deleža ob spreminjanju cen enote investicij in enote tržnega portfelja. Zopet poiščemo totalni 
diferencial: 
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Ob tem nas dejansko zanima zgolj matrika s členom dα/dpµ, tako da poiščemo rešitev matrične 
enačbe: 
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Upoštevamo pravilo8 za inverz 2X2 matrike in dobimo, da je dα/dpµ enako: 
 
dα/dpµ=[AB-C2](1+r)[DB-CG] 

 

Ker mora investitor ob višji ceni kupiti manj, mora biti vrednost tega izraza negativna. Za AB-C2 
vemo, da je pozitivno število, iz česar sledi, da mora biti vrednost izraza DB-CG negativna. S 

tem smo torej dokazali, da je µα ∂∂ /*  pozitivna številka, saj smo že izpeljali (in sicer v enačbi 

(87)), da: 

                                                 
8 To pravilo pravi, da po glavni diagonali zamenjamo oba člena, ostalima dvema členoma pa zgolj dodamo minuse. 
Poleg tega je potrebno vse elementa takšne nove matrike deliti z razliko med produktoma obeh diagonal AB-CC oz 
AB-C2. 
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Sedaj pa smo že skoraj pri koncu dokaza. Že prej smo zapisali, da bo ravnotežna situacija tista, 
kjer bo pripisani donos v povprečju enak dejanskemu donosu. To pomeni, da mora veljati, kakor 
rečeno: 
 

[ ] µµαµ =)(*            (89) 

 
Odvajajmo to enačbo po µ in dobimo: 
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Iz te enačbe sledi, da morata biti predznaka 
α
µ

∂
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 in 
µ
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 enaka, saj sicer produkt ne more biti 

pozitivno število. Ker smo pokazali, da 
µ

µα
∂

∂ )(*

>0, potem velja tudi, da je 
α
µ

∂
∂

>0. 

 
Pokazali smo torej zelo pomembno stvar – to je, da višja managerjeva participacija pomeni, da 
bo trg pripisal projektu višji pričakovani donos! Višji managerjev delež je torej zelo močan 
signal, da gre za dober projekt. S tega stališča je torej zaželeno, da ima manager večji delež 
lastništva, saj s tem signalizira trgu, da zaupa v podjetje oziroma v poslovne priložnosti. 

10.4  Ali je pozitivna zveza med dolgom in vrednost jo zgolj statisti čni 
fenomen? 

Trditev, ki implicira, da je povezava med dolgom in večjo vrednostjo podjetja zgolj empirična 
anomalija, je z vidika Leland-Pylovega modela zelo zanimiva, saj jo lahko s pomočjo tega 
modela tudi dokažemo. Čeprav do sedaj nismo nikjer v analizi eksplicitno omenjali dolga, je 
možno to pomanjkljivost zelo hitro odpraviti.  
 
V enačbi (79) smo zapisali začetno proračunsko omejitev managerja in sicer v obliki: 
 
W0+D+(1-α)[V(α)-D]-K=N+ βVM 

 

Predpostavimo, da manager ne drži netvegane naložbe (N) in izrazimo iz enačbe zadolžitev: 
 
D=(1/α)*[K- W0+βVM-(1-α)V(α)]  

 
Če nas zanima, kako se s spreminjanjem α spreminja zadolžitev (D), izračunamo parcialni odvod 
po α: 
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Vrednost odvoda je pozitivna, če je drugi člen števca večji od prvega. Tega seveda ne moremo 
kar tako potrditi, saj ne poznamo točne funkcije, kako se vrednost projekta/podjetja spreminja z 
α in tako tudi ne vemo, kaj se dogaja z V(α).  
 
Ker nikakor ne poznamo konkretnih vrednosti vseh vpletenih spremenljivk, ne moremo trditi, da 
bo vrednost tega izraza vedno pozitivna. Kljub vsemu pa se nam lahko dozdeva, da bo ob 

razumnih vrednostih parametrov 0>
∂
∂

α
D

. Smotrno je namreč predpostavljati, da je mejni 

doprinos dodatne managerjeve udeležbe vse manjši in ima tako V'α(α) vse manjše vrednosti 
oziroma je zaradi tega navadno manjša od V(α). Seveda pa so to zgolj ugibanja, kajti ne 
poznamo vrednosti ostalih parametrov, kakor na primer K, W, βVM. Leland in Pyle sta zato 
predpostavila logaritemsko obliko povezave in pokazala (1977, str. 181), da je ob razumnih 
vrednostih α vrednost odvoda res pozitivna. Ne moremo torej trditi, da je med α in zadolžitvijo 
vedno pozitivna veza, a navadno je. Zaradi tega lahko – čeprav z malenkostnim pridržkom – 

predpostavimo, da 0>
∂
∂

α
D

. 

 
Na tem mestu bo koristno, če še enkrat zapišem enačbo (77). Ta se je glasila, da je vrednost 
projekta ali podjetja (saj le-to sestoji zgolj iz tega projekta): 
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Ker smo že pokazali, da je )(αµ  pozitivna funkcija α, sledi iz enačbe (77), da je tudi V(α) 

pozitivna funkcija α. Napišemo torej lahko: 
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Tako lahko zapišemo naslednji dve trditvi: 0>
∂
∂

α
D

in 0
)( >

∂
∂

α
αV

. Iz tega sledi, da ob 

povečevanju α rasteta tako zadolžitev kot tudi vrednost podjetja. Zaradi tega se nam navidezno 
zdi, da je ob večji zadolžitvi vrednost podjetja večja, čeprav tu ni nobene (po mnenju Lelanda in 
Pyla) kavzalne zveze. Spremenljivki naj bi bili povezani zgolj navidezno, saj se zaradi skupnih 
dejavnikov (α) gibljeta povezano in istosmerno. Zaradi tega z ekonometričnimi raziskavami 
dobimo močno povezavo med zadolžitvijo in vrednostjo podjetja, čeprav za to ni nobene 
racionalne osnove. Najbolj slikovita primera takšne »lažne« kavzalnosti, ki jo kažejo podatki, je 
primer števila štorkelj v državi ter števila novorojenčkov. Oboje pada, korelacija v podatkih je 
zelo visoka, zveze med obema pojavoma pa seveda ni nobene. 
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Slika 20: Navidezna zveza med večjo zadolžitvijo in večjo vrednostjo podjetja 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Lastna izvedba, 2006. 

 
Tako lahko rečemo, da tudi Leland&Pylov model na nek način potrdi M&M hipotezo o 
irelevantnosti kapitalske strukture na vrednost podjetja, hkrati pa ovrže vse »statistično« 
ugotovljene zakonitosti med vrednostjo in zadolžitvijo oziroma kapitalsko strukturo. 
Ekonometrijske raziskave so namreč služile kot zelo močan argument, ki pa je morda tudi zaradi 
Lelanda in Pyla nekoliko izgubil na veljavi. 

11 Sklep 

Iz napisanega smo lahko razbrali, da je problematika kapitalske strukture zelo široka in da jo je 
moč obravnavati iz različnih zornih kotov. Kljub temu so teorije med sabo izredno povezane, saj 
jih lahko ob primernih popravkih, predpostavkah in preureditvah primerjamo s pravzaprav 
katerokoli drugo razlago. Tako smo lahko videli, da se marsikatera novejša teorija reducira na 
znano Millerjevo in Modiglianijevo tezo, pa tudi sicer je med na videz zelo različnimi pristopi 
mnogo skupnih točk. Nikjer ni med teorijami tudi kakih bistvenih razločkov ali nasprotij – če 
določena teorija nasprotuje kateri drugi, je to bolj zaradi tega, ker je ena od njiju zgrajena na 
preveč rigidnih predpostavkah. Tako smo na primer lahko videli, da je možno Millerjevo in 
Modiglianijevo tezo o irelevantnosti kapitalske strukture ovreči ravno s sprostitvijo določenih 
predpostavk o davčnem okolju. Zanimivo je tudi, kako preprosto prehajajo iz ene teorije na 
drugo prav s spremembami predpostavk. Rečemo lahko, da so modeli – četudi so jih v zelo 
različnih časovnih obdobjih razvili različni avtorji – med sabo zelo kompatibilni.  
 
Kakor smo videli, je v starejših modelih prisotna predvsem ideja o nepomembnosti kapitalske 
strukture. Šlo je za razmišljanje v slogu »ne glede na to,  kako je kolač razdeljen, vedno je enako 
velik«. Ravno tako naj ne bi bilo pomembno, kako je med lastnike dolžniških in lastniških 
papirjev razdeljeno podjetje. Bistvo podjetja naj bi bilo ustvarjanje denarnih tokov, ne glede na 
to, kdo potem te denarne tokove dobi. Med dejavniki, ki naj bi imeli največji vpliv na kapitalsko 
strukturo, se je nekoliko kasneje navajalo predvsem davčno okolje in včasih tudi možnost 
bankrota. Pri teh dveh dejavnikih naj bi šlo po mnenju mnogih za razvpit primer »horse-rabbit 
stew«, medtem ko se je bankrot pokazal kot relevanten faktor šele v modelih, ki so upoštevali še 
ravnanje managementa. Če namreč upoštevamo bankrot kot dejavnik, ki neposredno vpliva na 
managerski ugled, možnost zaposlitve in podobno, potem je lahko razumeti, da mnogi managerji 

Večji α 

Večja zadolžitev 

Večja vrednost 
podjetja 

Navidezna zveza 
med večjo 
zadolžitvijo in večjo 
vrednostjo podjetja 
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pripisujejo bankrotu večji pomen, kakor bi jih k temu napeljala teorija. Teoretični argumenti 
namreč ne poudarjajo bankrota kot pretirano relevantnega faktorja. Kakor smo lahko videli, tudi 
empirične študije ocenjujejo strošek bankrota kot relativno nepomemben. 
 
Na drugi strani pa so davčni prihranki in davčno okolje nasploh zelo pomemben dejavnik pri 
razlagi kapitalske strukture, čeprav jim teorije, ki gradijo predvsem na signaliziranju in asimetriji 
informacij ne pripisujejo nikakršnega pomena, oziroma jih ne vključujejo v analizo. Kakorkoli 
že, ravno kompleksno davčno okolje je bilo tisto, ki je podrlo idejo o nepomembnosti kapitalske 
strukture. Harry DeAngelo in Ronald Masulis sta namreč pokazala, da obstaja optimalna 
kapitalska struktura, če le upoštevamo dovolj kompleksen davčni sistem. Model DeAngela in 
Masulisa je zanimiv tudi zato, ker – če uporabimo Millerjevo okolje – pripelje do identičnega 
sklepa, čeprav pride do rezultata na drugačen in tudi bolj splošen način.  Kljub temu pa sklep o 
irelevantnosti ne drži več, če vzamemo nekoliko bolj kompleksno davčno okolje. Če uvedemo 
bolj kompleksne razmere in realnejše predpostavke glede davkov, potem se pokaže, da ima 
vsako podjetje optimalno kapitalsko strukturo. 
 
Zgodnejše razlage so tako poudarjale predvsem davčno okolje in bankrot kot glavna dejavnika. 
Kljub nekaj zelo elegantnim rezultatom takšne analize, pa je postalo očitno, da je pri tej 
problematiki potreben še nekoliko širši zorni kot. Nekateri avtorji so tako začeli v obravnavi 
kapitalske strukture poudarjati dejavnike kot so asimetrične informacije, signaliziranje kakovosti 
prek kapitalske strukture, spopade med interesnimi skupinami v podjetju in podobne vzroke. 
 
Zanimivo je, da tudi teorije, ki gradijo svoje sklepe na popolnoma drugačnih izhodiščih, vendarle 
lahko pripeljejo do enakega sklepa kot stare teorije. Že v začetku obravnave Rossove teorije smo 
namreč lahko zelo enostavno pokazali, da ob simetričnih informacijah kapitalska struktura nima 
nobenega vpliva. Šele, ko uvedemo asimetrične informacije in insiderstvo, pa pride do velikega 
odklona Rossove teorije od klasičnega M&M okolja. Opazimo lahko tudi, da stroški stečaja kar 
naenkrat postanejo zelo pomemben faktor, kar je spet precej drugače od starejših teorij. Vse to pa 
je seveda zgolj posledica opustitve predpostavke o popolnem trgu kapitala – če namreč 
predpostavimo popolnost trga, potem je Rossova teorija dejansko nepomembna oziroma se 
reducira na irelevantnost kapitalske strukture, kakor tudi stroškov stečaja. 
 
Zelo zanimiv pristop k razlagi kapitalske strukture je tudi tisti, ki sta ga opisala Stewart Myers in 
Nicholas S. Majluf in govori o tem, da v praksi obstaja določeno zaporedje »popularnosti« 
finančnih virov in to je: dobiček in drugi notranji viri, dolg in nato šele delnice. Temu vrstnemu 
redu pravimo tudi pecking order. Ko ocenjujemo investicijski projekt, samo dejstvo ali gre za 
lastniško ali dolžniško financiranje načeloma ne sme vplivati na odločitev ali bomo izvedli 
projekt ali ne. Teorija pravi, da naj podjetje sprejme vse projekte s pozitivno neto sedanjo 
vrednostjo, ne glede na to, kako so financirani. Vir financiranja naj tako ne bi vplival na izbor 
projekta – resda ima lastniški kapital višjo zahtevano donosnost, toda če je NSV pozitivna tudi 
ob tej višji zahtevani donosnosti, potem res ne bi smelo biti nobene ovire za investiranje. Toda 
Myers in Majluf sta opozorila, da stvari vendarle niso tako preproste. Videli smo namreč, da ni 
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nujno, da bo podjetje izvedlo dober investicijski projekt, če bo za njegovo financiranje moralo 
izdati nove delnice. Myers in Majluf sta pokazala, da pozitivna NSV še ni zadosten pogoj, da se 
bo podjetje res odločilo za investiranje. 
 
Z vidika teorije agentov pa model pecking order-ja daje tudi zanimiv in nasprotujoči zaključek: 
to je, da je prost denar v podjetju tudi koristen, saj ima vlogo nekakšne varovalke, ki preprečuje 
suboptimalno investiranje. Teorija agentov namreč pravi, da je prosti denar v podjetju škodljiv.  
 
Zanimiva je tudi razlaga kapitalske strukture s pomočjo teorije agentov. V kontekstu le-te je 
posebno pomembna zadolžitev, ki reši marsikatero težavo v zvezi s konfliktnimi interesi v 
podjetju. Poleg zadolžitve kot morebitne rešitve, pa se teorija agentov v kontekstu kapitalske 
strukture ukvarja tudi s tem, kakšen naj bo managerjev lastniški delež. V Leland in Pylovem 
modelu smo pokazali, da večji kot je delež managerja, večja bo tržno pričakovana donosnost ali 
vrednost investicije. Empirične raziskave, ki so jih opravili predvsem Morck, Schleifer in Vishny 
pa kažejo nekoliko mešane rezultate. Pri povečevanju lastništva managerja naj bi namreč 
sodelovala dva nasprotujoča si učinka, kateri od njiju prevlada, pa je odvisno od deleža 
lastništva.  Kritično vrednost lastništva lahko ugotovimo zgolj empirično. Morck, Schleifer in 
Vishny so ugotovili, da ko je lastništvo vseh višjih managerjev od 0-5%,  obstaja pozitivna zveza 
med lastništvom in tržno vrednostjo. Ko je lastništvo najvišjih managerjev od 5-25% je prisotna 
izrazita negativna povezava med večjim lastništvom in vrednostjo podjetja. Potem pa je vpliv 
spet blago pozitiven. To je sicer nekoliko v nasprotju z Leland in Pylovim modelom, toda gre 
zgolj za empirične ugotovitve. 
 
Na koncu pa sem prikazal še en primer signaliziranja in informacijskih asimetrij in sicer v 
kontekstu tematike agentov. Tu gre seveda za omenjeni Leland Pylov model, ki govori o tem, da 
manager ve, kakšen je potencialni donos investicije, vendar tega ne more neposredno prenesti 
tržnim udeležencem, kajti slednji ne verjamejo njegovim besedam. Managerji imajo namreč 
željo predstaviti projekt v pretirano pozitivni luči, zato trg ne zaupa njihovim trditvam. Trg bo 
zaupal tem trditvam samo, če bo tudi manager sam investiral v podjetje. Slednji bo s tem, ko bo 
vložil svoj denar v projekt, signaliziral pravo vrednost projekta. Tukaj smo pokazali, da višji kot 
je managerjev delež, večja bo tržna percepcija vrednosti podjetja. 
 
Povzamemo lahko tudi odgovore na tri vprašanja, ki sem jih zastavil na začetku pisanja. Ta tri 
vprašanja so bila: 
 

1. Ali kapitalska struktura sploh vpliva na vrednost podjetja 
2. Če kapitalska struktura vpliva, kakšna naj bo, da bo vrednost podjetja največja 
3. Preko katerega mehanizma kapitalska struktura vpliva na vrednost podjetja 

 
Menim, da smo na prvo vprašanje z veliko mero gotovosti odgovorili pritrdilno. Na drugo 
vprašanje žal ne moremo podati enovitega odgovora, saj je odvisen od množice dejavnikov, 
kakor na primer sistema obdavčitve, asimetrije informacij in še množice drugih dejavnikov, ki 
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jih opisujem v tem delu. Vsekakor pa lahko rečemo, da ob realnih predpostavkah obstaja takšna 
struktura, pri kateri bo vrednost podjetja maksimirana. Odgovor na tretje vprašanje pa bi se, 
kakor smo videli, glasil, da vpliv kapitalske strukture na vrednost podjetja poteka prek več 
kanalov. Ti so: davčni sistem, možnost bankrota, signaliziranje kakovosti podjetja, kontrolna 
funkcija dolga, reševanje informacijskih asimetrij, omilitev problema agentov in še nekaj drugih, 
manj pomembnih dejavnikov. 
 
Na koncu magistrske naloge tudi ne moremo spregledati vprašanja, kaj se bo dogajalo s teorijo 
naprej. Vsekakor debata še ni zaključena, čeprav je v literaturi prisoten konsenz, da je kapitalska 
struktura pomemben dejavnik vrednosti podjetja. Tako verjetno ne moremo reči, da bo šla debata 
v smeri vprašanja ali je kapitalska struktura sploh pomembna. Bolj verjetno je, da bodo različni 
avtorji opozarjali na nove mehanizme, prek katerih kapitalska struktura vpliva na vrednost 
podjetja. Klasični kanali kot na primer davčni prihranki in bankrot so morda že kar nekoliko 
»zastareli«, saj je novejša literatura bolj osredotočena na asimetrijo informacij in celo na tržno 
strukturo v kateri deluje podjetje. Opazimo lahko tudi, da so novejše teorije tudi v tehničnem 
smislu mnogo bolj zahtevne kot tiste izpred nekaj desetletij in verjetno bo šel trend v nadaljnjo 
matematizacijo. To je sicer nujno, če želimo imeti trdno teorijo. Že pri predstavljenih modelih 
smo videli, da asimetrija informacij dostikrat v analizo uvede negotovost, z njo pa moramo 
uvesti tudi preference posameznikov glede donosa in tveganja. V modelu signaliziranja 
kakovosti podjetja prek kapitalske strukture smo tako imeli tudi funkcijo koristnosti managerja. 
Vsekakor drži, da bolj kot je teorija splošna, bolj je zapletena in zahtevna. Hkrati pa to seveda 
pomeni, da jo je zelo težko ovreči.  
 
Po mojem mnenju bo šel razvoj teorije v smeri, ki bo združeval asimetrijo informacij, preference 
interesnih skupin, teorijo iger (Pecking order teorija, ki smo jo opisali, tudi vsebuje ta element) 
ter tržno strukturo. Vsi ti elementi so bili namreč že uporabljeni in čakajo zgolj na to, da se bo 
poiskalo sintezo med njimi. To bi se verjetno že zgodilo, če ne bi bili sklepi takšnih zahtevnih 
modelov slabo aplikativni. Preprostejši modeli so verjetno bolj aplikativni, čeprav so nenatančni. 
Kakor smo videli že na primer pri Leland-Pylovem modelu, je zelo težko priti do sklepa, če 
hkrati ne naredimo dokaj arbitrarnih sklepov glede vrednosti določenih parametrov v modelu. 
Teh parametrov seveda ne moremo kakovostno oceniti, če hkrati ne predpostavimo določene 
funkcijske oblike funkcij koristnosti. Takšni in podobni problemi omejujejo praktično 
uporabnost teorije, saj nam onemogočajo, da bi dobili enoznačen odgovor glede vpliva 
kapitalske strukture. Tako smo dostikrat omejeni na sklep, ki je pogojen z vrednostjo 
parametrov, ki jih v praksi ne moremo izmeriti. To je najbrž tudi problem novejših teorij.  
 
Hkrati je zanimivo, da lahko v nekoliko novejši literaturi zasledimo dejavnike, za katere bi 
menili, da nimajo vpliva na kapitalsko strukturo. Tako vzemimo Hatzinikolaou, Katsimbris in 
Noulas (2002, str. 45) pišejo o inflacijski negotovosti kot determinanti kapitalske strukture ter 
tudi empirično dokažejo, da obstaja negativna zveza med zadolžitvijo in inflacijsko 
negotovostjo. Razlaga kapitalske strukture prek inflacijske negotovosti je torej novost, čeprav bi 
lahko ta dejavnik dejansko upoštevali v kateremkoli modelu. Inflacijska negotovost namreč 
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podobno kot ostale vrste negotovosti vpliva na strošek financiranja. Inflacijska negotovost tako 
poveča tveganje dolžniškega financiranja in zaradi tega zahtevano donosnost na dolg. To je 
konsistentno tudi s splošnim spoznanjem, da so razmere visoke inflacije neprimerne za 
posojanje/izposojanje. Obstaja namreč veliko tveganje glede realnega donosa posojila.  
 
Razvoj teorije gre verjetno tudi v smeri, ki priznava določena odstopanja oziroma rigidnosti pri 
prilagajanju kapitalske strukture. V obstoječi literaturi se namreč največkrat – vsaj implicitno – 
predpostavlja, da podjetja nimajo težav s prilagajanjem določenemu razmerju dolga/kapitala ali 
pa celo, da je proces prilagajanja lahko kar takojšen. Flannery in Rangan (2006, str. 469) pa na 
primer govorita ravno o počasnosti prilagajanja »optimalni« kapitalski strukturi in ugotavljata, 
da podjetja v povprečju na leto odpravijo približno eno tretjino razlike med dejanskim in želenim 
razmerjem dolga/kapitala. Morda bodo novejše teorije razlagale tudi sam proces prilagoditve, ki 
je sam po sebi zelo zanimiv. Tu se namreč odpira cela vrsta vprašanj – ali je boljše počasno ali 
hitro prilagajanje, kateri dejavniki vplivajo na hitrost prilagajanja, zakaj sploh pride do 
postopnega prilagajanja, če podjetje pozna optimalno raven dolga in podobno. Gotovo je razlaga 
samega procesa prilagajanja področje, ki še ni tako dobro raziskano.  
 
Morebitni trendi razvoja teorije v prihodnosti bi tako lahko bili: 

I. Razlaganje samega procesa prilagajanja optimalni ali želeni kapitalski strukturi. 
II.  Bolj natančen teoretični odgovor na vprašanje, kakšna naj bo optimalna kapitalska 

struktura. 
III.  Še večji poudarek na asimetriji informacij in konflikti med interesi različnih skupin znotraj 

podjetja. Hkrati se pri pojasnjevanju kapitalske strukture vse bolj upošteva tudi tržna 
struktura, v kateri podjetje deluje. 

IV.  Upoštevanje vse več dejavnikov v istem modelu, kar pa bo verjetno nekoliko zmanjšalo 
aplikativnost modelov. 

V. Vse manjši poudarek na klasičnih dejavnikih (bankrot, davčni prihranki in podobno) pri 
razlagi kapitalske strukture. 

 
Gabrielle Wanzenried (2003) je opozorila tudi na tržno strukturo kot determinanto kapitalske 
strukture. Morda bodo šli tudi novejši modeli kapitalske strukture v tej smeri, saj tržna struktura 
skupaj z značilnostmi povpraševanja vpliva na to, kako volatilni so prihodki podjetja. Vemo pa, 
da večja zadolžitev ob večji negotovosti denarnih pritokov pomeni vse večje nihanje donosnosti 
lastniškega kapitala, to pa vpliva na zahtevano donosnost in ato na kapitalsko strukturo. S 
takšnim mehanizmom bi lahko neposredno povezali povpraševalno stran gospodarstva (na 
primer elastičnosti povpraševanja) s kapitalsko strukturo. To bi bil verjetno zelo zanimiv vidik, 
saj se modeli kapitalske strukture navadno osredotočajo na dejavnike znotraj podjetja. 
 
Na koncu pa lahko zapišem še, da morda največje vprašanje – to je teoretična utemeljitev, 
kakšno naj bo optimalno razmerje med dolgom in kapitalom za poljubno podjetje – ni dobro 
raziskano. Obstaja sicer veliko podatkov o tem, kakšna so ta razmerja za vse panoge, toda teorija 
ne daje dobre utemeljitve zakaj so ta razmerja takšna, kakršna so. Večina modelov sicer pove, da 
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bodo imele različne panoge verjetno različna razmerja med dolgom in kapitalom, čeprav tudi 
glede tega ni konsenza. Ne obstaja pa konkreten model, ki bi teoretično in ne s sklicevanjem na 
empirična razmerja omogočal izračun optimalnega  razmerja med dolgom in kapitalom. Morda 
bo tudi na tem področju nekaj več poudarka v prihodnosti, posebno še zato, ker bi bil takšen 
model tudi v praksi zelo zaželen. 
 
Na koncu lahko sklenemo, da se bo teorija gotovo razvijala še naprej, saj ostaja še veliko 
vprašanj, ki niso dobro pojasnjena. Prav tako glede določenih ugotovitev še ni izoblikovanega 
jasnega konsenza. Vsekakor pa drži, da je teorija zadnjih petdesetih let izjemno dobro osvetlila 
obravnavano področje, čeprav so ponekod odgovori in napotki modelov še nekoliko nejasni. 
Seveda pa se teorija razvija naprej in na marsikaj, kar je danes še slabo pojasnjeno, bo znanost 
lahko že jutri našla popolnejši odgovor. 
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