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1. Εισαγωγή 

Η επένδυση αποτελεί στρατηγικό παράγοντα της ανάπτυξης µιας χώρας και 

των συνθηκών διαβίωσης και ευηµερίας του πληθυσµού της, στο βραχυχρόνιο και 

µακροχρόνιο ορίζοντα. Η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την 

επενδυτική συµπεριφορά αποτελεί για τους οικονοµολόγους στόχο καθοριστικής 

σηµασίας. Πολλές εναλλακτικές θεωρίες επένδυσης έχουν αναπτυχθεί και βρίσκονται 

σε διαρκή αντιπαράθεση µεταξύ τους. Σκοπός µας σ’ αυτήν την εργασία είναι να 

παρουσιάσουµε τα σύγχρονα κυρίαρχα υποδείγµατα επένδυσης και τις προτάσεις 

οικονοµικής πολιτικής στις οποίες καταλήγουν. Επίσης θα προσπαθήσουµε να 

αναδείξουµε τις ελλείψεις και τα µειονεκτήµατα του κυρίαρχου νεοκλασικού 

υποδείγµατος της επένδυσης. Μια τέτοια διερεύνηση είναι σηµαντική γιατί 

υποδεικνύει την ακαταλληλότητα των επενδυτικών πολιτικών που ασκούνται στις 

µέρες µας. Θα υποστηρίξουµε ένα εναλλακτικό υπόδειγµα επένδυσης, που έχει τις 

ρίζες του στα γραπτά του Keynes και του Kalecki, και δίνει έµφαση σε παράγοντες 

πολύ διαφορετικούς από αυτούς που υποδεικνύει η παραδοσιακή θεωρία.  

Στην πρώτη ενότητα αυτής της εργασίας θα εξετάσουµε το νεοκλασικό 

υπόδειγµα της επένδυσης που έχει τις ρίζες του στη δουλειά του Jorgenson. 

Συγκεκριµένα στη δεκαετία του 1960, ο τελευταίος, ανέπτυξε τη νεοκλασική θεωρία 

της επένδυσης σύµφωνα µε την οποία οι επενδυτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων 

λαµβάνονται στη βάση της διαχρονικής µεγιστοποίησης της παρούσας αξίας των 

κερδών τους. Η επένδυση σύµφωνα µε την νεοκλασική θεώρηση καθορίζεται από την 

τεχνολογία και από το σύνολο των τιµών των συντελεστών παραγωγής, 

συµπεριλαµβανοµένου και του επιτοκίου, που αποτελεί την τιµή του συντελεστή 

κεφάλαιο. Το νεοκλασικό υπόδειγµα της επένδυσης βασίζεται σε µια σειρά από 

αυστηρές και απλουστευτικές υποθέσεις. Μια από αυτές είναι ότι οι επιχειρήσεις 
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λειτουργούν σε περιβάλλον πλήρους ανταγωνισµού. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις µπορούν να αγοράζουν τους συντελεστές παραγωγής και να πωλούν 

την παραγωγή τους σε δεδοµένες τιµές οι οποίες καθορίζονται από τις δυνάµεις της 

προσφοράς και της ζήτησης. Επιπρόσθετα αν οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τους 

χρηµατικούς πόρους που απαιτούνται για να χρηµατοδοτήσουν τα επενδυτικά τους 

σχέδια τότε µπορούν να δανειστούν σ’ ένα κοινό επιτόκιο είτε να αποκτήσουν την 

χρηµατοδότηση που χρειάζονται εκδίδοντας νέες µετοχές. Στον πραγµατικό κόσµο η 

ισχύς των παραπάνω υποθέσεων είναι έντονα αµφισβητήσιµη. Το ερώτηµα που 

προκύπτει είναι κατά πόσο µια θεωρία που βασίζεται στις παραπάνω µη ρεαλιστικές 

υποθέσεις µπορεί να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο οι επιχειρήσεις λαµβάνουν 

τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ακόµη περισσότερο αµφισβητήσιµες είναι οι 

προτάσεις οικονοµικής πολιτικής οι οποίες προκύπτουν από µια τέτοια θεώρηση. 

Στην δεύτερη ενότητα εξετάζουµε την Νέα Κεϋνσιανή Θεωρία της επένδυσης 

η οποία απορρίπτει µερικές από τις βασικές υποθέσεις του νεοκλασικού 

υποδείγµατος, όπως αυτή της πλήρης πληροφόρησης και των τέλειων κεφαλαιακών 

αγορών. Οι οικονοµολόγοι της σχολής αυτής υποστηρίζουν την ιδέα ότι η 

περιορισµένη πρόσβαση στην χρηµατοδότηση θέτει περιορισµούς στην επένδυση 

ανεξάρτητους από αυτούς που υποστηρίζει η παραδοσιακή θεωρία (ανεξάρτητους 

από τα επιτόκια και την τεχνολογία). Οικονοµολόγοι, όπως οι Stinglitz και Weiss, 

έχουν αναπτύξει µια σειρά από υποδείγµατα τα οποία δίνουν έµφαση στο 

φαινόµενο του πιστωτικού περιορισµού, που είναι αποτέλεσµα της ατελής και 

ασύµµετρης πληροφόρησης που έχουν οι δρώντες στην κεφαλαιακή αγορά και η 

οποία έχει ως αποτέλεσµα οι αγορές κεφαλαίων να µην εκκαθαρίζονται. Οι πολιτικές 

που προκύπτουν από µια τέτοια ανάλυση τονίζουν τη σηµασία της διαθεσιµότητας 

των πιστώσεων σε περιόδους που η οικονοµία βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. 
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Στην τελευταία ενότητα αυτής της εργασίας αναφερόµαστε σε ένα 

εναλλακτικό υπόδειγµα επένδυσης το οποίο έχει τις βάσεις του στα γραπτά του 

Κέϋνς(1936) και του Kalecki(1969,1971). Κύριο χαρακτηριστικό του υποδείγµατος 

που θα υποστηρίξουµε είναι ότι δίνει έµφαση στις χρηµατοοικονοµικές συνθήκες της 

επιχείρησης και πώς αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις της για το πόσο και αν θα 

επενδύσει.  Αν το κόστος των εξωτερικών χρηµατοοικονοµικών πηγών  που µια 

επιχείρηση πρέπει να χρησιµοποιήσει για να χρηµατοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο 

είναι αρκετά υψηλότερο από το κόστος που θα αντιµετώπιζε η επιχείρηση αν 

χρηµατοδοτούσε την ίδια επένδυση µε εσωτερικούς χρηµατικούς πόρους, τότε η 

έλλειψη των εσωτερικά διαθέσιµων χρηµατοοικονοµικών πόρων είναι πιθανό να 

οδηγήσει σε αναβολή του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον η  πρόσβαση µιας 

επιχείρησης στην χρηµατοδότηση, δηλαδή η ικανότητά της να δανείζεται, µπορεί να 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις χρηµατοοικονοµικές συνθήκες της επιχείρησης, 

δηλαδή από το βαθµό χρέωσης της επιχείρησης ή το risk premium που µπορεί να 

πληρώσει προκειµένου να λάβει ένα δάνειο. Για να εξετάσουµε εµπειρικά την ισχύ 

του εναλλακτικού αυτού υποδείγµατος χρησιµοποιήσαµε στοιχεία από την ελληνική 

µεταποιητική βιοµηχανία και εκτιµήσαµε την εξίσωση της επένδυσης 

χρησιµοποιώντας τις οικονοµετρικές µεθόδους που εφαρµόζονται στην εκτίµηση 

υποδειγµάτων που συνδυάζουν διαστρωµατικά και διαχρονικά στοιχεία. 
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2. Το Νεοκλασικό Υπόδειγµα 

Η νεοκλασική θεωρία της άριστης κεφαλαιακής συσσώρευσης δίνει έµφαση 

στο γεγονός ότι η ζήτηση για κεφάλαιο επηρεάζεται από τις αλλαγές στις σχετικές 

τιµές των συντελεστών παραγωγής και από αλλαγές στην τιµή της εκροής όταν οι 

τιµές των συντελεστών παραµένουν αµετάβλητες. (Jorgenson, 1963) 

 Σύµφωνα µε τον Fisher σκοπός της επιχείρησης είναι να επιλέξει εκείνο το 

επενδυτικό σχέδιο που θα µεγιστοποιήσει τη διαχρονική της χρησιµότητα. Αυτό 

επιτυγχάνεται κάθε φορά µε τη µεγιστοποίηση της καθαρής αξίας του εγχειρήµατος, 

δηλαδή µε τη µεγιστοποίηση του συνόλου των προεξοφληµένων καθαρών 

προσόδων.1 Μέσα από τη διαδικασία της µεγιστοποίησης επιτυγχάνεται το επίπεδο 

του επιθυµητού κεφαλαιακού αποθέµατος ή αλλιώς η άριστη κεφαλαιακή 

συσσώρευση. (Jorgenson, 1963) 

Σε συνθήκες πλήρους ανταγωνισµού µια επιχείρηση θεωρεί όλες τις τιµές 

δεδοµένες-συµπεριλαµβανοµένου και του επιτοκίου- και µε δεδοµένη τεχνολογία 

παράγει εκείνη τη ποσότητα προϊόντος και απασχολεί εκείνες τις ποσότητες 

κεφαλαίου και εργασίας που µεγιστοποιούν τα κέρδη της. Στο σηµείο ισορροπίας, 

όπου µεγιστοποιούνται τα κέρδη της επιχείρησης, κάθε παραγωγικός συντελεστής 

αµείβεται σύµφωνα µε την οριακή του παραγωγικότητα2. 

 Εποµένως η αντιπροσωπευτική επιχείρηση θεωρώντας τις τιµές δεδοµένες και 

την τεχνολογία παραγωγής σταθερή, επιλέγει εκείνο το µέγεθος κεφαλαιακού 

αποθέµατος που µεγιστοποιεί τα κέρδη της. Αν όµως αλλάξουν οι σχετικές τιµές των 

συντελεστών ή η τιµή της εκροής σε σχέση µε τις τιµές των συντελεστών, τότε θα 

                                                 
1 Και υπό τις γνωστές υποθέσεις της νεοκλασικής θεωρίας για την ύπαρξη πλήρους ανταγωνισµού, 
σταθερής τεχνολογίας, δεδοµένων τιµών, προτιµήσεων, κ.λ.π 
2 Το οριακό κόστος ( ή η τιµή) του συντελεστή εργασίας ισούται µε το οριακό προϊόν της εργασίας. Το 
οριακό κόστος ( ή η τιµή) του συντελεστή κεφάλαιο ισούται µε την οριακή απόδοση του κεφαλαίου. 
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µεταβληθεί το κεφαλαιακό απόθεµα που η επιχείρηση επιθυµεί να κατέχει. Με άλλα 

λόγια θα µεταβληθεί η ζήτηση για κεφάλαιο. (Resek, 1966) 

 Για παράδειγµα αν η τιµή της εκροής αυξηθεί, ενώ οι τιµές των συντελεστών 

παραγωγής παραµένουν αµετάβλητες, τότε η επιχείρηση θα θεωρήσει επικερδές να 

κατέχει ένα µεγαλύτερο µέγεθος κεφαλαιακού αποθέµατος. Αντίστοιχα µια µείωση 

στη τιµή του κεφαλαίου, δηλαδή µια µείωση στο επιτόκιο, µε τις τιµές των υπόλοιπων 

συντελεστών παραγωγής αµετάβλητες, θα αυξήσει το επιθυµητό κεφαλαιακό 

απόθεµα, δηλαδή την ποσότητα κεφαλαίου που ζητά η επιχείρηση. 

 Ύστερα από µια αλλαγή στο µέγεθος του επιθυµητού κεφαλαιακού 

αποθέµατος, τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης θα πρέπει να προσαρµοστούν και 

µαζί µε αυτά οι χρηµατικοί πόροι της επιχείρησης, οι επενδυτικές εντολές, τα 

συµβόλαια, κ.λ.π. Μια αλλαγή στο επιθυµητό κεφαλαιακό απόθεµα θα έχει ως 

αποτέλεσµα µια νέα καθαρή επένδυση (αποεπένδυση) να λάβει χώρα, η οποία θα 

αυξήσει (µειώσει) το κεφαλαιακό απόθεµα στο νέο επιθυµητό επίπεδο. (Jorgenson & 

Hall, 1967) 

 Ας υποθέσουµε για παράδειγµα ότι το επακόλουθο µιας αλλαγής στο µέγεθος 

του επιθυµητού κεφαλαίου είναι µια συγκεκριµένη επενδυτική δαπάνη να λάβει 

χώρα. Επίσης ας υποθέσουµε ότι µαζί µε την νέα επένδυση µια συγκεκριµένη 

αναλογία του κεφαλαιακού αποθέµατος αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια του 

χρόνου 3. Τότε η συνολική νέα επένδυση θα είναι το άθροισµα της επένδυσης για 

επέκταση και της επένδυσης για αντικατάσταση. (Jorgenson & Hall, 1967) 

 Η συνολική επένδυση µπορεί να παρασταθεί µε την συνάρτηση: 

   tststI Κ+∆Κ= ∑ − δµ *  

                                                 
3 Υποθέτουµε ότι ο ρυθµός αντικατάστασης παραµένει σταθερός και αυτό συνεπάγεται ότι η επένδυση 
για αντικατάσταση είναι µια αναλογία του κεφαλαιακού αποθέµατος. (Jorgenson & Hall, 1967) 
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Η συνολική επένδυση, tI , στην περίοδο t θα ισούται µε το άθροισµα ενός 

σταθµισµένου µέσου όρου παρελθουσών αλλαγών στο επιθυµητό κεφαλαιακό 

απόθεµα συν την επένδυση για αντικατάσταση. Η αλλαγή στο επιθυµητό κεφάλαιο 

την περίοδο t-s είναι st−∆Κ * . Η παράµετρος sµ είναι η αναλογία της αλλαγής στο 

επιθυµητό κεφάλαιο την περίοδο t-s, που έχει ως αποτέλεσµα την επενδυτική δαπάνη 

στην περίοδο t. Η επένδυση αντικατάστασης είναι µια αναλογία του κεφαλαιακού 

αποθέµατος tΚ  και δ είναι ο ρυθµός της αντικατάστασης. (Jorgenson & Hall, 1967) 

 Με άλλα λόγια ο Jorgenson (1963) περιγράφει την καθαρή επένδυση ως µια 

συνάρτηση κατανεµηµένων υστερήσεων των αλλαγών που επέρχονται στο επιθυµητό 

κεφάλαιο. Η επένδυση στην περίοδο t εξαρτάται από το κεφαλαιακό απόθεµα στην 

αρχή της περιόδου και από αλλαγές στο επιθυµητό επίπεδο κεφαλαιακού 

αποθέµατος σε προηγούµενες περιόδους. Το επιθυµητό κεφαλαιακό απόθεµα 

εξαρτάται µε την σειρά του από αλλαγές στην αξία της εκροής σε σχέση µε την αξία 

των συντελεστών παραγωγής ή από αλλαγές στις σχετικές αξίες των συντελεστών. 

(Jorgenson & Hall, 1967) 

 Περιληπτικά η επένδυση σύµφωνα µε τον Jorgenson (1963) είναι µια 

επαναληπτική διαδικασία εκκινήσεων νέων επενδυτικών σχεδίων που συνεχίζεται 

έως το απόθεµα των ανολοκλήρωτων σχεδίων να είναι ίσο µε τη διαφορά ανάµεσα 

στο επιθυµητό κεφαλαιακό απόθεµα και το πραγµατικό κεφαλαιακό απόθεµα. 

 Βλέπουµε λοιπόν ότι στην ανάλυση του Jorgenson (1963, 1971) κεντρική θέση 

κατέχει η τιµή (οριακό κόστος) του κεφαλαίου σε σχέση µε τις τιµές (οριακά κόστη) 

των άλλων συντελεστών και µε την τιµή της εκροής. Επίσης στην ισορροπία, όπου 

µεγιστοποιούνται τα κέρδη της επιχείρησης, η νεοκλασική θεωρία της άριστης 

κεφαλαιακής συσσώρευσης τονίζει το γεγονός ότι κάθε συντελεστής αµείβεται 
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σύµφωνα µε την οριακή του παραγωγικότητα, που σηµαίνει ότι το οριακό κόστος 

του συντελεστή κεφάλαιο θα είναι ίσο µε την οριακή του απόδοση. 

Αντίστοιχα οι Modigliani και Miller (1958) στο άρθρο τους «The Cost of 

Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment» δίνουν έµφαση στη 

σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο κόστος του κεφαλαίου και την οριακή του απόδοση. 

Σε αναλογία µε την Μαρσαλιανή θεωρία των τιµών4, οι Modigliani και Miller, 

υποθέτουν ότι οι µετοχές των επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια «τάξη»(κλάδο) 

είναι οµοιογενείς- δηλαδή κάθε µετοχή αποτελεί το τέλειο υποκατάστατο της άλλης- 

και ότι οι µετοχές των επιχειρήσεων ανταλλάσσονται σε τέλειες ανταγωνιστικές 

αγορές. Όταν ισχύουν αυτές οι υποθέσεις, δηλαδή οι µετοχές είναι οµοιογενείς και η 

κεφαλαιακή αγορά λειτουργεί τέλεια, η αναµενόµενη απόδοση των µετοχών των 

επιχειρήσεων της ίδιας τάξης πρέπει να είναι ίδια5.  

 Επιπρόσθετα υποθέτουν ότι και οι οµολογίες είναι οµοιόµορφες- δηλαδή 

αποδίδουν ένα σταθερό, βέβαιο εισόδηµα ανά µονάδα χρόνου ανεξάρτητα από το 

άτοµο (individual) που εκδίδει το οµόλογο. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι οµολογίες 

είναι τέλεια υποκατάστατα. Ακόµη υποθέτουν ότι οι οµολογίες αυτές 

ανταλλάσσονται σε πλήρως ανταγωνιστικές αγορές, που σηµαίνει ότι στην  

                                                 
4 Ο Marshall στη θεωρία του για τις ανταγωνιστικές τιµές ισορροπίας υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις που 
ανήκουν στον ίδιο βιοµηχανικό κλάδο παράγουν ένα οµοιογενές προϊόν και ότι τα προϊόντα των 
επιχειρήσεων ανταλλάσσονται σε αγορές που είναι πλήρως ανταγωνιστικές και λειτουργούν τέλεια. 
Όταν ισχύουν αυτές οι υποθέσεις τότε από την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς προκύπτουν οι 
ανταγωνιστικές τιµές ισορροπίας, τις οποίες οι επιχειρήσεις θεωρούν δεδοµένες, και οι οποίες 
εξισώνουν την προσφορά προϊόντων µε τη ζήτηση. 

5 Ισχύει ότι j
K

j X
P

P 1
=  όπου jP  η τιµή της µετοχής της επιχείρησης j, jx η αναµενόµενη απόδοση 

ανά µετοχή της επιχείρησης j και 1/ κp ο αναλογικός συντελεστής κάθε τάξης. Ισοδύναµα µπορούµε 

να έχουµε K
j

j p
P
X

= , όπου Kp µπορούµε να το ερµηνεύσουµε ως το προσδοκώµενο ρυθµό 

απόδοσης κάθε µετοχής µιας οποιασδήποτε επιχείρησης που ανήκει στην τάξη κ. 
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ισορροπία θα πρέπει να πωλούνται στην ίδια τιµή ή µε  άλλα λόγια να έχουν την 

ίδια απόδοση6. 

 Το βασικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι Modigliani και Miller 

(1958) κάτω από αυτές τις υποθέσεις είναι ότι η αγοραστική αξία της επιχείρησης 

είναι ανεξάρτητη από την κεφαλαιακή της δοµή και προκύπτει αν 

κεφαλαιοποιήσουµε τις προσδοκώµενες αποδόσεις στο ρυθµό Kp , που αντιστοιχεί 

στην τάξη της επιχείρησης. 

 Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουν οι Modigliani και Miller (1958) 

ουσιαστικά υποστηρίζει ότι το µέγεθος των οµολογιών- ή άλλων χρεών- στο 

συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης δεν παίζει κάποιο ουσιαστικό ρόλο στις 

αποφάσεις της επιχείρησης για το πόσο και αν θα επενδύσει. Η πρόταση αυτή θα µας 

απασχολήσει και σε επόµενη ενότητα αφού σε αντίθεση µε τους Modigliani και Miller 

θα υποστηρίξουµε ότι η χρηµατοοικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης παίζει 

σηµαντικό ρόλο στα επενδυτικά της σχέδια.  

 Η πρόταση των Modigliani και Miller (1958) προκύπτει ως εξής: Αν 

συµβολίσουµε µε jD την αγοραστική αξία των χρεών της επιχείρησης, ως jS την 

αγοραστική αξία των µετοχών και µε jjj DSV += , την αγοραστική αξία όλων των 

αξιών της επιχείρησης ή αλλιώς την αγοραστική αξία της επιχείρησης, τότε η 

πρόταση αυτή βεβαιώνει ότι:  

 
K

j
jjj p

X
DSV =+≡ )( , για κάθε επιχείρηση της τάξης κ. 

                                                 
6 ∆ύο οποιαδήποτε αγαθά που είναι τέλεια υποκατάστατα και ανταλλάσσονται σε πλήρως 
ανταγωνιστικές αγορές σύµφωνα µε την νεοκλασική θεωρία των τιµών θα πρέπει στην ισορροπία να 
πουλιούνται στην ίδια τιµή. 
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Αντίστοιχα το µέσο κόστος του κεφαλαίου της επιχείρησης, που είναι ίσο µε 

το λόγο των προσδοκώµενων αποδόσεων της επιχείρησης προς την αγοραστική αξία 

των χρεογράφων και των µετοχών θα ισούται µε: 

 K
j

j

jj

j P
V
X

DS
X

==
+ )(

, για κάθε επιχείρηση j, της τάξης κ. 

Άρα ισοδύναµα από την προηγούµενη πρόταση οι Modigliani και Miller 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι το µέσο κόστος του κεφαλαίου για κάθε επιχείρηση 

είναι εντελώς ανεξάρτητο από την κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης (ή ισοδύναµα 

από το βαθµό χρέωσης της επιχείρησης) και είναι ίσο µε το ρυθµό κεφαλαιοποίησης, 

Kp ,των προσδοκώµενων αποδόσεων, για κάθε επιχείρηση της τάξης κ. 

 Η ανάλυση των Modigliani και Miller (1958) σχετικά µε το κόστος του 

κεφαλαίου και τη χρηµατοοικονοµική δοµή της επιχείρησης καταλήγει στον εξής 

κανόνα για την άριστη επενδυτική πολιτική µιας επιχείρησης: 

  Αν µια επιχείρηση της τάξης κ δρα προς το µέγιστο συµφέρον των µετόχων 

της, την στιγµή της απόφασης, θα εκµεταλλευτεί µια επενδυτική ευκαιρία αν και 

µόνο αν ο ρυθµός απόδοσης της επένδυσης, έστω *ρ ,είναι ο ίδιος ή µεγαλύτερος 

από τον ρυθµό απόδοσης Κρ . 

 Το σηµείο λοιπόν στο οποίο σταµατάει να είναι επικερδής µια επένδυση είναι 

το Κρ , δηλαδή το σηµείο στο οποίο το οριακό κόστος του κεφαλαίου ισούται µε την 

οριακή του απόδοση ή ισοδύναµα µε το ρυθµό κεφαλαιοποίησης µιας σειράς 

προσδοκώµενων αποδόσεων, και δεν επηρεάζεται από τον τρόπο µε τον οποίο η 

επιχείρηση χρηµατοδοτεί αυτήν την επένδυση. 

 Οι Modigliani και Miller (1958) ωστόσο τονίζουν ότι το συµπέρασµα στο 

οποίο καταλήγουν δεν συνεπάγεται ότι η κεφαλαιακή δοµή της επιχείρησης δεν 

παίζει κανένα ουσιαστικό ρόλο και ότι το πρόβληµα της εξεύρεσης της άριστης 



 10

κεφαλαιακή δοµής δεν υφίσταται.  Η πρόταση τους απλά υποστηρίζει ότι η απόφαση 

µιας επιχείρησης  για τον αν θα πραγµατοποιήσει νέα επένδυση ή όχι δεν εξαρτάται 

από τον τρόπο µε τον οποίο θα επιλέξει η επιχείρηση να χρηµατοδοτήσει αυτή την 

επένδυση. Αυτό όµως δεν συνεπάγεται αυτόµατα ότι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης 

δεν έχουν λόγους να προτιµήσουν µια µορφή χρηµατοδότησης από µια άλλη. Το 

πρόβληµα της επιλογής της βέλτιστης χρηµατοοικονοµικής στρατηγικής δεν είναι 

ασήµαντο αλλά ωστόσο δεν ασκεί καµιά επίδραση στη βασική απόφαση για το αν θα 

γίνει επένδυση ή όχι. 

 Είναι φανερό ότι τόσο το θεώρηµα του Modigliani και Miller (1958) όσο και 

το υπόδειγµα του Jorgenson (1963) έχουν τις ρίζες τους στην οριακή θεωρίας της 

διανοµής. Σύµφωνα µε την οριακή θεωρία της διανοµής όταν όλες οι αγορές είναι 

πλήρως ανταγωνιστικές-και µε δεδοµένες τις προτιµήσεις των καταναλωτών, την 

τεχνολογία και τις ποσότητες των συντελεστών που είναι διαθέσιµες στην κοινωνία-η 

αρχή της υποκατάστασης υποδεικνύει ότι η ελεύθερη λειτουργία όλων των αγορών 

θα οδηγήσει την οικονοµία σε ισορροπία στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Στο 

επίπεδο αυτό κάθε παραγωγικός συντελεστής θα αµείβεται σύµφωνα µε την οριακή 

του παραγωγικότητα και οι τιµές των αγαθών και των συντελεστών θα καθορίζονται 

από τις δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης. (Garegnani, 1978)  

 Μέσα από την παραπάνω ανάλυση οι οριακοί οδηγήθηκαν στο συµπέρασµα 

ότι υπάρχει αντίστροφη σχέση ανάµεσα στην απασχόληση ενός συντελεστή και την 

τιµή του, δηλαδή µια συνάρτηση ζήτησης και µια συνάρτηση προσφοράς οι οποίες 

δίνουν την ανταγωνιστική τιµή ισορροπίας. Έτσι υποστήριξαν ότι στην τέλεια 

ανταγωνιστική αγορά εργασίας οι δυνάµεις της προσφοράς και της ζήτησης 

καθορίζουν την απασχόληση και τους πραγµατικούς µισθούς. Αντίστοιχα η τέλεια 

ανταγωνιστική αγορά κεφαλαίου καθορίζει το µέγεθος του κεφαλαίου που θα 

ζητείται και θα προσφέρεται σε ένα δεδοµένο ρυθµό επιτοκίου. Οι οριακοί έδωσαν 
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ιδιαίτερη έµφαση στην ιδέα ότι η ζήτηση του συντελεστή κεφάλαιο θα αυξάνεται 

όταν το επιτόκιο µειώνεται και αντίστροφα.  Από τη διαπίστωση αυτή κατέληξαν 

στην ιδέα ότι η συνάρτηση ζήτησης επενδύσεων είναι ελαστική σε µεταβολές του  

επιτοκίου7. Με άλλα λόγια οι προσαρµογές του επιτοκίου εξασφαλίζουν ότι η ζήτηση 

επενδύσεων θα είναι πάντα ίση µε την προσφορά των αποταµιεύσεων. (Garegnani, 

1978) 

Συνεπώς στα θεµέλια της νεοκλασικής θεωρίας της επένδυσης βρίσκονται οι 

υποθέσεις ότι οι αγορές αγαθών, εργασίας, χρήµατος και κεφαλαίου λειτουργούν 

τέλεια8. Επίσης η ιδέα ότι υπάρχει µια τάση προς την πλήρη αξιοποίηση της 

παραγωγικής ικανότητας της οικονοµίας και ότι το επιτόκιο αποτελεί εκείνο τον 

εξισορροπητικό παράγοντα που εξισώνει κάθε φορά την ζήτηση δανειακών 

κεφαλαίων µε την προσφορά. 

 Οι προτάσεις οικονοµικής πολιτικής στις οποίες καταλήγει η νεοκλασική 

προσέγγιση έχουν τις βάσεις τους στην πεποίθηση ότι η οικονοµία αν αφεθεί 

ελεύθερη µπορεί να οδηγηθεί στην πλήρη απασχόληση των παραγωγικών της 

πόρων. Σύµφωνα µε την νεοκλασική προσέγγιση το πρόβληµα της στασιµότητας ή 

της ύφεσης µπορεί να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά µε διαρθρωτικές αλλαγές οι 

οποίες θα έχουν ως στόχο την απελευθέρωση των αγορών, την επίτευξη πιο 

εύκαµπτων τιµών και µισθών, την επιτήρηση και διατήρηση των αρχών του 

ανταγωνισµού, κ.λ.π. Σύµφωνα µε τους νεοκλασικούς οικονοµολόγους η  

εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των αγορών είναι το πιο ικανό και 

αποτελεσµατικό µέτρο ώθησης των  επενδύσεων. 

                                                 
7 Ο Garegnani (1978) ασκεί κριτική στα θεωρητικά θεµέλια µιας τέτοιας διαπίστωσης. 

 
8 Σε αυτές έχουν προστεθεί οι υποθέσεις της ορθολογικότητας και της τέλειας πληροφόρησης.  
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Η νοµισµατική πολιτική για τους νεοκλασικούς οικονοµολόγους µπορεί να 

επηρεάσει την επένδυση µόνο βραχυχρόνια- και στον βαθµό που είναι ικανή να 

επηρεάσει το επιτόκιο. Οι αλλαγές στην προσφορά χρήµατος δεν είναι ικανές να 

δώσουν ώθηση στις επενδύσεις και το µόνο που επηρεάζουν είναι το επίπεδο των 

τιµών.  

Στην νεοκλασική θεωρία για την άριστη κεφαλαιακή συσσώρευση οι µόνοι 

περιορισµοί που έχει να αντιµετωπίσει η αντιπροσωπευτική επιχείρηση όταν παίρνει 

τις επενδυτικές της αποφάσεις είναι οι τιµές, οι οποίες καθορίζονται από τις πλήρως 

ανταγωνιστικές αγορές, και η τεχνολογία, που είναι δεδοµένη και καθορίζει την 

ποσότητα της εκροής που µια επιχείρηση µπορεί να παράγει από δεδοµένες εισροές 

και σε δεδοµένη τιµή. Οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η νεοκλασική θεωρία της 

επένδυσης εξασφαλίζουν ότι οι νοµισµατικές δυνάµεις δεν θα επηρεάζουν την 

εύρυθµη λειτουργία των αγορών και ότι η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των 

επιχειρήσεων δεν θα επηρεάζει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. 

 Η πληθώρα απλουστευτικών υποθέσεων που υιοθετεί η νεοκλασική θεωρία 

της επένδυσης αφαιρούν από την οικονοµική ανάλυση της µεταβλητής της 

επένδυσης κάθε στοιχείο ρεαλισµού. Σε ένα κόσµο που κυριαρχείται από µεγάλες 

πολυεθνικές επιχειρήσεις µε µονοπωλιακή δύναµη στην αγορά η υπόθεση του πλήρη 

ανταγωνισµού στερείται πραγµατικής βάσης. Επίσης οι υποθέσεις των τέλειων 

αγορών χρήµατος και κεφαλαίου δεν µπορούν να περιγράψουν τη λειτουργία των 

πιστωτικών αγορών η οποία χαρακτηρίζεται από ρίσκο και αβεβαιότητα και 

κυριαρχείται από χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς που διατηρούν τον έλεγχο στα 

επιτόκια και τη διαθεσιµότητα των χρηµατοοικονοµικών πόρων.  

 Η νεοκλασική προσέγγιση δεν λαµβάνει υπόψη της το ρόλο του χρήµατος ως 

αποθηκευτική αξία, ο οποίος στερεί από το επιτόκιο την ευαισθησία να προσαρµόζει 

τις αποφάσεις για επένδυση µε τις αποφάσεις για αποταµίευση. Επίσης ο τρόπος µε 
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τον οποίο κατανέµεται η δύναµη στις αγορές και ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµεται 

το εισόδηµα δεν αποτελούν αντικείµενο ανάλυσης. 

 Οι παραπάνω ελλείψεις συνεπάγονται ότι η νεοκλασική θεωρία της 

επένδυσης αγνοεί ουσιαστικά κανάλια επηρεασµού της επενδυτικής δραστηριότητας 

και καταλήγει σε εσφαλµένες προτάσεις οικονοµικής πολιτικής.  
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3. Η Νέα Κεϋνσιανή Θεωρία της Επένδυσης 

Η νεοκλασική θεωρία της επένδυσης µε το πλήθος των απλουστευτικών 

υποθέσεων που υιοθετεί δεν µπορεί να εξηγήσει ένα τόσο σύνθετο φαινόµενο όπως 

αυτό της επένδυσης. Η Νέα Κεϋνσιανή Θεωρία της επένδυσης αναγνωρίζει τις 

ελλείψεις της νεοκλασικής θεωρίας της επένδυσης και ασκεί κριτική σε ορισµένες από 

τις θεµελιώδεις υποθέσεις του νεοκλασικού υποδείγµατος. 

Πιο συγκεκριµένα η Νέα Κεϋνσιανή σχολή δίνει έµφαση στην ατελή 

πληροφόρηση που έχουν τα άτοµα στην αγορά, η οποία έχει ως αποτέλεσµα οι 

αγορές να µην λειτουργούν τέλεια- να µην εκκαθαρίζονται. Σ’ ένα κόσµο µε τέλεια 

πληροφόρηση οι τράπεζες θα ήταν ικανές να δηµιουργούν τέλεια συµβόλαια τα 

οποία θα προέβλεπαν όλες τις πράξεις των δανειζόµενων. Όµως σ’ ένα κόσµο µε 

ατελή πληροφόρηση, ακόµη κι αν διατηρηθούν οι υποθέσεις της ορθολογικότητας 

και της τέλειας υπολογιστικής ικανότητας των ατόµων, οι τράπεζες δεν µπορούν να 

ελέγξουν όλες τις πράξεις των δανειζόµενων. Για το λόγο αυτό, στον πραγµατικό 

κόσµο, που χαρακτηρίζεται από ατελή και ασύµµετρη πληροφόρηση, οι τράπεζες θα 

προσπαθήσουν είτε να δώσουν κίνητρα στο δανειζόµενο ώστε να προβεί σε πράξεις 

οι οποίες είναι προς το συµφέρον της τράπεζας είτε να ελκύσουν τους δανειζόµενους 

µε το χαµηλότερο ρίσκο. (Stinglitz and Weiss, 1981) 

 Η Νέα Κεϋνσιανή Θεωρία υποστηρίζει ότι είναι πιθανό να έχουµε ισορροπία 

στην πιστωτική αγορά σ’ ένα σηµείο όπου θα υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση 

δανείων, που σηµαίνει ότι το επιτόκιο ισορροπίας δεν θα εξισώνει τη προσφορά 

δανείων µε τη ζήτηση9. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή οι τράπεζες επιλέγουν εκείνο το 

επιτόκιο δανεισµού το οποίο µεγιστοποιεί τα κέρδη τους ανεξάρτητα αν το επιτόκιο 

                                                 
9 Αντίθετα η παραδοσιακή ανάλυση θα υποστήριζε ότι από τη στιγµή που υπάρχει µια υπερβάλλουσα  
ζήτηση για δάνεια, οι υποψήφιοι δανειζόµενοι που δεν κατάφεραν να λάβουν δάνειο θα προσφέρονταν 
να πληρώσουν ένα υψηλότερο επιτόκιο στη τράπεζα, αυξάνοντας έτσι το επίπεδο του επιτοκίου έως 
ότου η προσφορά δανείων να εξισωθεί µε τη ζήτηση. 
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αυτό εκκαθαρίζει ή όχι την αγορά κεφαλαίου10.  Έτσι στο επιτόκιο ισορροπίας 

παρόλο που θα υπάρχουν υποψήφιοι δανειζόµενοι οι οποίοι θα επιθυµούν να 

πληρώσουν υψηλότερο επιτόκιο η τράπεζα δεν θα επιθυµεί να αυξήσει το επιτόκιο.  

Το 1981 οι Stinglitz και Weiss παρουσίασαν ένα υπόδειγµα πιστωτικού 

περιορισµού που υποστήριζε ότι µεταξύ υποψήφιων δανειζόµενων µε όµοια 

χαρακτηριστικά κάποιοι λάµβαναν δάνειο ενώ  κάποιοι άλλοι όχι. Οι υποψήφιοι 

που δεν κατάφερναν να λάβουν δάνειο δεν µπορούσαν να δανειστούν ακόµη και αν 

ήταν πρόθυµοι να πληρώσουν πιο υψηλό επιτόκιο ή να δώσουν υψηλότερες 

εγγυήσεις από αυτές που έδιναν οι υποψήφιοι που είχαν δανειστεί.  

 Ο λόγος για τον οποίον οι τράπεζες δεν επιθυµούν να αυξήσουν τα επιτόκια, 

παρόλο που υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση δανείων, είναι ότι ένα δάνειο µε 

υψηλότερο επιτόκιο είναι πιθανό να έχει µεγαλύτερο ρίσκο και έτσι τα 

προσδοκώµενα κέρδη της τράπεζας να είναι χαµηλότερα από τα προσδοκώµενα 

κέρδη ενός δανείου µε χαµηλότερο επιτόκιο. 

 Συγκεκριµένα αν µια τράπεζα αυξήσει τα επιτόκια δανεισµού έρχεται 

αντιµέτωπη µε δύο προβλήµατα: 1) το πρόβληµα της δυσµενής επιλογής (adverse 

selection) και 2) το πρόβληµα της αλλαγής των κινήτρων. 

 Η δυσµενής επιλογή είναι συνέπεια του ότι διαφορετικοί δανειζόµενοι έχουν 

διαφορετικές πιθανότητες να ξεπληρώσουν το δάνειό τους. Η δυσµενής επιλογή 

συνεπάγεται ότι καθώς το επιτόκιο δανεισµού αυξάνεται η αναλογία των «κακών» 

υποψήφιων δανειζόµενων στους «καλούς» αυξάνεται. Η τράπεζα θα επιθυµούσε να 

είναι σε θέση να διακρίνει του «καλούς» από τους «κακούς» δανειζόµενους11, γιατί το 

                                                 
10 Βλέπουµε λοιπόν ότι σε αντίθεση µε την Νεοκλασική θεωρία η οποία υποθέτει ότι όλες οι αγορές 
λειτουργούν τέλεια και συνεπώς οι τιµές (τα επιτόκια και οι µισθοί) καθορίζονται από τις δυνάµεις της 
προσφοράς και της ζήτησης η Νέα Κεϋνσιανή θεωρία υποστηρίζει ότι εξαιτίας της ατελούς 
πληροφόρησης οι αγορές δεν λειτουργούν τέλεια δηλαδή οι τιµές (οι µισθοί και τα επιτόκια) δεν 
εκκαθαρίζουν τις αγορές και γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρούνται δεδοµένες. 
11 Κάτι που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει άµεσα εξαιτίας της ατελούς πληροφόρησης. 
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προσδοκώµενο κέρδος για την τράπεζα εξαρτάται από την πιθανότητα εξόφλησης 

των δανείων που χορηγεί- δηλαδή από το αν οι δανειζόµενοι τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους. Το επιτόκιο που ένα άτοµο είναι διατεθειµένο να πληρώσει για να 

λάβει ένα δάνειο λειτουργεί ως ένας µηχανισµός αναγνώρισης (screening device) 

των καλών δανειζόµενων από τους κακούς. 

 Το πρόβληµα της αντίστροφης επιλογής και οι συνέπειές του µπορούν να 

γίνουν πιο κατανοητά µε ένα παράδειγµα που δίνουν οι Stinglitz και Weiss (1981). 

Έστω ότι υπάρχουν δύο οµάδες. Το «ασφαλές» γκρουπ θα δανειστεί µόνο σε επιτόκια 

κάτω από 1r  και  το «επισφαλές» γκρουπ θα δανειστεί κάτω από 2r , όπου 21 rr < . 

Αυτό σηµαίνει ότι αν το επιτόκιο αυξηθεί λίγο πάνω από 1r , η αναλογία των 

υποψηφίων δανειζόµενων αλλάζει δραµατικά: όλοι οι υποψήφιοι χαµηλού ρίσκου 

αποκλείονται. 

 Αν λοιπόν µια τράπεζα αυξήσει τα επιτόκια δανεισµού τότε τα επενδυτικά 

σχέδια µε χαµηλές µέσες αποδόσεις και µικρό ρίσκο, που αναλαµβάνονται από 

«ασφαλείς» επενδυτές, ίσως να µην είναι κατορθωτά. Αντίθετα τα υψηλά επιτόκια 

αφήνουν ανεπηρέαστα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν µεγαλύτερο ρίσκο, 

µεγαλύτερα προσδοκώµενα κέρδη αλλά και µεγαλύτερες πιθανότητες χρεοκοπίας. 

Τα κέρδη που µια τράπεζα θα προσδοκά να έχει από ένα δάνειο θα είναι χαµηλότερα 

αν τα επιτόκια είναι υψηλά εξαιτίας του αυξανόµενου ρίσκου των σχεδίων που 

αναλαµβάνονται. Συνεπώς η τράπεζα θα επιλέγει να µην αυξήσει το επιτόκιο πάνω 

από ένα σηµείο ακόµη κι αν υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για δάνεια. (Stinglitz 

και Weiss, 1981) 

 Οι Stinglitz και Weiss (1981) τονίζουν επίσης ότι τα συµφέροντα του δανειστή 

και του δανειζόµενου δεν συµπίπτουν. Ο δανειζόµενος ενδιαφέρεται µόνο για τις 

αποδόσεις της επένδυσης όταν η επιχείρηση δεν κινδυνεύει µε χρεοκοπία. Ο 
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δανειστής (τράπεζα) ενδιαφέρεται για τις πράξεις της επιχείρησης στο βαθµό που 

αυτές επηρεάζουν την πιθανότητα χρεοκοπίας. Επειδή όµως η συµπεριφορά ενός 

δανειζόµενου δεν µπορεί να ελεγχθεί τέλεια και χωρίς κόστος από την τράπεζα, οι 

τράπεζες λαµβάνουν υπόψη τους την επίδραση του επιτοκίου στην συµπεριφορά των 

υποψήφιων δανειζόµενων. 

 Όταν τα επιτόκια αλλάζουν τότε είναι πιθανό να αλλάξουν και τα κίνητρα 

των δανειζόµενων. Μια αύξηση του επιτοκίου ίσως οδηγήσει τους δανειζόµενους να 

προτιµήσουν επενδυτικά σχέδια που έχουν µεγαλύτερο ρίσκο, δηλαδή µεγαλύτερη 

πιθανότητα χρεοκοπίας, µειώνοντας έτσι τα προσδοκώµενα κέρδη της τράπεζας από 

δάνεια. Με άλλα λόγια µια αύξηση του επιτοκίου ίσως να οδηγήσει τους 

δανειζόµενους να αναλάβουν επενδυτικά σχέδια τα οποία δεν ευνοούν τα 

συµφέροντα της τράπεζας δίνοντας έτσι το κίνητρο στις τράπεζες να περιορίσουν τις 

πιστώσεις. ( Stinglitz και Weiss, 1981) 

 Εξαιτίας αυτών των δύο αποτελεσµάτων, που είναι συνέπεια της ατελούς 

πληροφόρησης, η ισορροπία στην αγορά κεφαλαίων µπορεί να χαρακτηρίζεται από 

πιστωτικό περιορισµό (credit rationing). Αυτό σηµαίνει ότι στην ισορροπία θα 

υπάρχουν υποψήφιοι δανειζόµενοι που ενώ έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε τους 

υποψήφιους που έχουν λάβει δάνειο, δεν θα µπορούν να δανειστούν ακόµη κι αν 

είναι πρόθυµοι να πληρώσουν ένα υψηλότερο επιτόκιο. Στην ισορροπία λοιπόν θα 

υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση κεφαλαίων και η τράπεζα δεν θα επιθυµεί να αυξήσει 

το επιτόκιο πάνω από το σηµείο ισορροπίας γιατί τότε θα µειωθούν τα 

προσδοκώµενα κέρδη της από δάνεια. 

Σύµπερασµατικά για τους Stinglitz και Weiss (1981), ο όρος πιστωτικός 

περιορισµός (credit rationing) χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια κατάσταση 

στην οποία ενώ υπάρχουν υποψήφιοι δανειζόµενοι που έχουν τα ίδια εξωτερικά 

χαρακτηριστικά κάποιοι λαµβάνουν δάνειο ενώ κάποιοι άλλοι όχι·  επιπλέον οι 
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υποψήφιοι που απορρίφθηκαν από την τράπεζα δεν θα λάβουν δάνειο ακόµη κι αν 

είναι πρόθυµοι να πληρώσουν υψηλότερο επιτόκιο για τους λόγους που µόλις 

αναφέραµε. 

Οι Stinglitz και Weiss (1981), εξηγούν ακόµη γιατί οι τράπεζες δεν αυξάνουν 

τις απαιτήσεις τους σε εγγυήσεις ως ένα τρόπο  για να κατανείµουν περισσότερες 

πιστώσεις. Μια αύξηση των απαιτήσεων σε εγγύηση είναι πιθανό να έχει αντίστροφα 

αποτελέσµατα, δηλαδή είναι πιθανό να µειώσει τα προσδοκώµενα κέρδη της 

τράπεζας. Συγκεκριµένα από την στιγµή που τα πιο πλούσια άτοµα είναι πιθανό να 

αποστρέφονται λιγότερο το ρίσκο θα είναι πιο πρόθυµα να αναλάβουν επενδυτικά 

σχέδια µε µεγαλύτερο ρίσκο. Αν µια τράπεζα αυξήσει τις απαιτήσεις της για εγγύηση 

τότε είναι πολύ πιθανό να µειωθούν τα προσδοκώµενα κέρδη της επειδή αυτοί που 

θα µπορούν να δανειστούν θα είναι οι πιο πλούσιοι και επισφαλείς επενδυτές.  

Συνεπώς η τράπεζα βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα πρόβληµα δυσµενής 

επιλογής ανάλογο µε αυτό που εµφανίζεται όταν η τράπεζα αυξάνει το επιτόκιο 

δανεισµού. Συγκεκριµένα αν µια τράπεζα αυξήσει τις απαιτήσεις της για εγγύηση 

τότε ο µέσος και οριακός επενδυτής που θα είναι σε θέση να δανειστεί θα 

αποστρέφεται λιγότερο το ρίσκο. Ανάλογα λοιπόν µε µια αύξηση στο επιτόκιο, τα 

προσδοκώµενα άµεσα κέρδη από µια αύξηση της εγγύησης ίσως να είναι µικρότερα 

από το κόστος (ρίσκο) της αύξησης εξαιτίας του προβλήµατος της δυσµενής επιλογής. 

Υπάρχει λοιπόν κάποιο επίπεδο εγγύησης πέρα από το οποίο αυξήσεις σε αυτό θα 

συνεπάγονται ότι οι επενδυτές που θα είναι σε θέση να δανειστούν θα είναι υψηλού 

ρίσκου, δηλαδή θα αναλαµβάνουν επενδυτικά σχέδια µε µεγάλη πιθανότητα 

χρεοκοπίας µειώνοντας έτσι τα προσδοκώµενα κέρδη της τράπεζας. 

Το ερώτηµα που προκύπτει άµεσα είναι γιατί οι επιχειρήσεις που 

αντιµετωπίζουν περιορισµούς στην πιστωτική αγορά δεν ωφελούνται από την 

χρηµατιστηριακή αγορά, δηλαδή γιατί δεν εκδίδουν νέες µετοχές. 
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Οι Greenwald και Stinglitz (1987) υποστήριξαν ότι η ασυµµετρία στην 

πληροφόρηση που υπάρχει στην αγορά µετοχών ανάµεσα στους µάνατζερ των 

επιχειρήσεων και τους δυνητικούς αγοραστές περιορίζει την ικανότητα µιας 

επιχείρησης να χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια µέσω της έκδοσης νέων 

µετοχών. Ανάλογα επιχειρήµατα βρίσκουµε και στις δουλειές των Greenwald, 

Stiglitz και Weiss (1984) και των Greenwald και Stιglitz (1988). 

Συγκεκριµένα οι Greenwald και Stiglitz (1988) αναφέρθηκαν στο πρόβληµα 

της περιορισµένης έκδοσης µετοχών (equity rationing) δηλαδή στο γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις µπορούν να πουλήσουν περιορισµένο αριθµό νέων µετοχών ως τρόπο 

για να αυξήσουν το εξωτερικό τους κεφάλαιο. Το πρόβληµα της περιορισµένης 

έκδοσης µετοχών εµφανίζεται σ’ ένα κόσµο ατελής πληροφόρησης ως συνέπεια του 

φαινοµένου της δυσµενής επιλογής.  Το πρόβληµα της δυσµενής επιλογής 

εµφανίζεται όταν οι µάνατζερ µιας επιχείρησης έχουν πληροφορίες ότι οι 

µελλοντικές προοπτικές της επιχείρησης είναι µεγαλύτερες από αυτές των δυνητικών 

αγοραστών των µετοχών. Η απόφαση των µάνατζερ να πουλήσουν νέες µετοχές 

συνεπάγεται ότι κατά µέσο όρο οι απόψεις των µάνατζερ για τη µελλοντική 

αγοραστική αξία της επιχείρησης είναι λιγότερο αισιόδοξες από τις απόψεις της 

αγοράς. Η ανακοίνωση της έκδοσης νέων µετοχών κάτω από αυτές τις συνθήκες θα 

οδηγήσει σε µια αρνητική επανεκτίµηση της αγοραστικής αξίας της επιχείρησης. Η 

πιθανότητα µιας τέτοιας αρνητικής επανεκτίµησης λειτουργεί ως κόστος για τις 

επιχειρήσεις το οποίο απαγορεύει την έκδοση νέων µετοχών. 

 Επίσης οι Greenwald, Stiglitz και Weiss (1984) τόνισαν ότι επειδή οι καλές 

επιχειρήσεις βασίζονται για την χρηµατοδότησή τους στον πιστωτικό δανεισµό η 

έκδοση νέων µετοχών από µια επιχείρηση µεταφέρει ένα αρνητικό «σήµα» για την 

ποιότητα της επιχείρησης και µειώνει την αγοραστική της αξία. Συνεπώς το κόστος 
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της έκδοσης νέων µετοχών ίσως να είναι συνολικά τόσο υψηλό ώστε να γίνεται 

απαγορευτικό.  

Τέλος οι Greenwald, Stiglitz και Weiss (1984) υποστήριξαν ότι όταν η 

επιχείρηση χρηµατοδοτεί τα επενδυτικά της σχέδια µε έκδοση νέων µετοχών τα 

κίνητρα των µάνατζερ της επιχείρησης αλλάζουν. Όταν τα κόστη χρεοκοπίας είναι 

υψηλά οι µάνατζερ έχουν κίνητρο να καταβάλουν µεγάλη προσπάθεια. Τα κίνητρα 

αυτά µειώνονται µε την επιπρόσθετη χρηµατοδότηση της επιχείρησης µέσα από την 

έκδοση µετοχών. Επίσης ο δανεισµός από τις τράπεζες είναι ένας τρόπος 

χρηµατοδότησης που αφήνει στους µάνατζερ µικρή ευκαµψία σχετικά µε τη διάθεση 

των κερδών της επιχείρησης. Αντίθετα η έκδοση νέων µετοχών ίσως να µειώνει την 

αξία µιας επιχείρησης γιατί επιτρέπει στους µάνατζερ να ιδιοποιούνται περισσότερα 

κέρδη. 

 Η Νέα Κεϋνσιανή θεωρία υποστηρίζει ότι το φαινόµενου του πιστωτικού 

περιορισµού στην αγορά κεφαλαίων επηρεάζει τις υπόλοιπες αγορές και την 

συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Όταν οι επιχειρήσεις προσδοκούν να έχουν 

κέρδη αυξάνουν τη ζήτησή τους για πίστωση από το τραπεζικό σύστηµα ώστε να 

χρηµατοδοτήσουν την νέα επένδυση. Αρχικά οι τράπεζες ικανοποιούν την αυξηµένη 

ζήτηση και προσφέρουν την αναγκαία πίστωση. Καθώς η οικονοµική δραστηριότητα 

επεκτείνεται η επέκταση των πιστώσεων συνεχίζεται εξαιτίας µιας 

πολλαπλασιαστικής πληθωριστικής διαδικασίας πιστώσεων, η οποία οδηγεί σε 

µεγαλύτερη επένδυση, σε µεγαλύτερη παραγωγή και απασχόληση, καθώς και σε 

µεγαλύτερα τραπεζικά αποθέµατα και πιστώσεις. Ταυτόχρονα όµως οι τιµές 

αυξάνονται και αυτό έχει ως συνέπεια οι πραγµατικές διαθέσιµες πιστώσεις να 

µειώνονται. Η αυξηµένη ζήτηση πιστώσεων των επιχειρήσεων δεν µπορεί να 

ικανοποιηθεί εξαιτίας της πολιτικής των τραπεζών να περιορίζουν τις πιστώσεις. Σε 

αυτό το χρονικό σηµείο ο επιχειρηµατικός τοµέας βρίσκεται αντιµέτωπος µε 
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περιορισµένους εξωτερικούς χρηµατικούς πόρους και δεν είναι ικανός να αναλάβει 

νέα επένδυση. Η πτώση της επένδυσης µειώνει την συνολική ζήτηση και τα 

προσδοκώµενα επιχειρηµατικά κέρδη και οι επενδυτές γίνονται απρόθυµοι να 

αναλάβουν νέα επένδυση12. Με αυτόν τον τρόπο ο πιστωτικός περιορισµός (credit 

rationing) προκαλεί αποτυχία στην συνολική προσφορά και απασχόληση. 

Υπό την ύπαρξη πιστωτικού περιορισµού µια επεκτατική νοµισµατική 

πολιτική δεν θα έχει τα αποτελέσµατα που υποδεικνύει η παραδοσιακή νεοκλασική 

θεωρία (δηλαδή µείωση των επιτοκίων). Συγκεκριµένα οι τράπεζες δεν χρειάζεται να 

µειώσουν τα επιτόκια δανεισµού µε σκοπό να προσελκύσουν νέους δανειζόµενους. 

Απλά θα ικανοποιήσουν τη ζήτηση για πιστώσεις κάποιων υποψήφιων 

δανειζόµενων που πριν δεν λάµβαναν δάνειο, αυξάνοντας την ποσότητα των 

πιστώσεων που προσφέρεται χωρίς όµως να µεταβάλλουν τα επιτόκια. Αυτό 

σηµαίνει ότι ακόµη κι αν η επένδυση δεν είναι ευαίσθητη σε αλλαγές του επιτοκίου η 

νοµισµατική πολιτική µπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα της επένδυσης µέσα από την 

αλλαγή στην ποσότητα των πιστώσεων που προσφέρονται. (Fazzari, 1993) 

Γίνεται λοιπόν φανερό από την ανάλυση που προηγήθηκε ότι στη Νέα 

Κεϋνσιανή θεωρία της επένδυσης η διαθεσιµότητα των πιστώσεων σε συγκεκριµένες 

χρονικές περιόδους είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας του επιπέδου της 

επένδυσης. Η νοµισµατική πολιτική µπορεί να είναι αποτελεσµατική σε περιόδους 

που υπάρχουν επενδυτές που είναι πρόθυµοι να δανειστούν αλλά δεν µπορούν 

εξαιτίας του πιστωτικού περιορισµού. Στις περιόδους αυτές η νοµισµατική πολιτική 

θα είναι αποτελεσµατική στο βαθµό που µπορεί να επηρεάσει τη διαθεσιµότητα των 

πιστώσεων (και όχι τα επιτόκια). Αντίθετα σε περιόδους που οι τράπεζες είναι 

πρόθυµες να προσφέρουν δάνεια για να χρηµατοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια που 

έχουν καλές προοπτικές  αλλά δεν υπάρχουν επενδυτές πρόθυµοι να δανειστούν, 
                                                 
12 Βλ Κέϋνς (1936) 
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όπως π.χ σε περιόδους ύφεσης, η νοµισµατική πολιτική είναι πιθανό να είναι 

αναποτελεσµατική. (Greenwald και Stinglitz, 1987, Stinglitz και Weiss, 1981) 
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4. Keynes και Kalecki : Ένα εναλλακτικό υπόδειγµα επένδυσης13 

 Η Νέα Κεϋνσιανή Θεωρία της επένδυσης µε το υπόδειγµα του πιστωτικού 

περιορισµού καταφέρνει να αναγνωρίσει τις επιδράσεις της λειτουργίας των 

πιστωτικών αγορών στη επενδυτική συµπεριφορά των επιχειρήσεων. Ωστόσο άλλοι 

σηµαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της επένδυσης παραβλέπονται από την 

θεωρία αυτή. Σκοπός µας σ’ αυτήν την ενότητα είναι να παρουσιάσουµε ένα 

εναλλακτικό υπόδειγµα επένδυσης το οποίο βασίζεται στην παράδοση του Κέϋνς και 

του Καλέτσκι και αναγνωρίζει τις συνέπειες που έχουν στην επενδυτική 

συµπεριφορά µια σειρά από παράγοντες που τόσο η νεοκλασική θεωρία όσο και η 

Νέα Κεϋνσιανή θεωρία της επένδυσης αγνοούν.  

Η επένδυση σύµφωνα µε τον Κέϋνς (1936, κεφ. 11) εξαρτάται από δύο 

παράγοντες: από την προσδοκώµενη απόδοση της επένδυσης και από την τιµή 

προσφοράς του επενδυτικού αγαθού.  

Η προσδοκώµενη απόδοση της επένδυσης ισούται µε µια σειρά προσόδων, 

που µπορούµε να τις παραστήσουµε ως 21 ,QQ …., nQ . Οι πρόσοδοι αυτές ισούνται 

µε τις µελλοντικές αποδόσεις που ο επιχειρηµατίας προσδοκά ότι θα κερδίσει στη 

διάρκεια ζωής του κεφαλαίου από την πώληση της παραγωγής του κεφαλαιουχικού 

εξοπλισµού, µετά την αφαίρεση των τρέχουσων δαπανών για την απόκτηση της 

παραγωγής αυτής. (Κέϋνς 1936, κεφ. 11) 

 Η τιµή προσφοράς του κεφαλαίου ισούται µε την τιµή που θα ήταν ακριβώς 

αρκετή για να παρακινήσει τον παραγωγό να παράγει µια πρόσθετη µονάδα του 

δεδοµένου τύπου κεφαλαίου. (Κέϋνς 1936, κεφ. 11) 

                                                 
13 Οι Fazzari και Mott 1986 βασισµένοι στις θεωρίες των Keynes, Kalecki, Minsky κ.ά εξέτασαν ένα 
εναλλακτικό υπόδειγµα επένδυσης το οποίο και περιγράφουµε σ’ αυτήν την ενότητα. 
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Είναι φανερό λοιπόν ότι ενώ η τιµή της προσφοράς εκφράζει τρέχουσα αξία, 

η προσδοκώµενη απόδοση της επένδυσης εκφράζει προσδοκώµενες µελλοντικές 

χρηµατικές ροές στη διάρκεια µιας περιόδου. 

Ο Κέϋνς (1936, κεφ. 11) προσπαθεί να χτίσει τη σχέση που συνδέει αυτούς 

τους δύο παράγοντες. Η σχέση που συνδέει τις προσδοκώµενες αποδόσεις της 

επένδυσης µε την τιµή προσφοράς της παίρνει την εξής µαθηµατική µορφή: (1)        

( )
n

n
s r

Q
r

Q
r

QIP
+

++
+

+
+

=
111 2

2

1

1 K  , 

όπου ( )IPs  είναι η τιµή προσφοράς της επένδυσης, iQ  είναι οι προσδοκώµενες 

αποδόσεις και ir  το προεξοφλητικό επιτόκιο. (Minsky, 1975, κεφ. 11) 

 Ο Κέϋνς (1936, κεφ. 11) ορίζει την οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου ως 

ίση µε εκείνο το προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο εξισώνει την παρούσα αξία των 

προσδοκώµενων αποδόσεων, που το κεφαλαίο θα αποδώσει στη διάρκεια της ζωής 

του, µε την τιµή προσφοράς του. Επίσης γράφει ότι αν η προσδοκώµενη απόδοση της 

επένδυσης είναι rQ και rd είναι η παρούσα αξία µιας λίρας πληρωτέας r χρόνια 

αργότερα µε το τρέχον επιτόκιο, τότε rr dQ∑  είναι η τιµή ζήτησης της επένδυσης. 

Με άλλα λόγια η τιµή ζήτησης ενός συγκεκριµένου τύπου κεφαλαίου εξαρτάται από 

τον ρυθµό κεφαλαιοποίησης των προσδοκώµενων αποδόσεων του. 

Εποµένως ο Κέϋνς συνδέει την ζήτηση για επένδυση µε την οριακή 

αποδοτικότητα του κεφαλαίου ή ισοδύναµα µε την τιµή ζήτησης του κεφαλαίου. Η 

τιµή ζήτησης του κεφαλαίου, την οποία θα συµβολίζουµε DP , ορίζεται ως η παρούσα 

αξία των ροών των κερδών, που η επιχείρηση αναµένει να κερδίσει από την οριακή 

επένδυση, αφού αφαιρεθούν τα κόστη χρηµατοδότησης της (Fazzari & Mott, 1986).  

Ο Minsky (1975, κεφ. 5) παρατηρεί ότι τα κεφαλαιακά στοιχεία (capital 

assets) ανταλλάσσονται στην ισορροπία σε τιµές που εκφράζουν τη σχέση ανάµεσα 
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στις οριακές αποδοτικότητες διαφόρων τύπων κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένου 

και του χρήµατος. Το σύστηµα τιµών που προκύπτει ως αποτέλεσµα αυτών των 

σχέσεων καθορίζει το συνολικό ρυθµό της επένδυσης.  

Η επένδυση θα πραγµατοποιείται έως το σηµείο όπου η τιµή ζήτησης του 

κεφαλαίου, DP , θα ισούται µε την τιµή προσφοράς, sP , που η επιχείρηση πρέπει να 

πληρώσει για την οριακή επένδυση. (Fazzari & Mott, 1986) Αν η τιµή της ζήτησης 

υπολείπεται της τιµής προσφοράς τότε δεν θα υφίσταται τρέχουσα επένδυση στο 

κεφαλαιακό αυτό στοιχείο.  (Κέϋνς, κεφ. 11) 

Ένας από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τιµής της ζήτησης είναι 

κάποιο µέτρο της ζήτησης της παραγωγής (Fazzari & Mott, 1986). Ο Κέϋνς (1936, κεφ. 

10) τονίζει ότι ανάµεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν την τιµή ζήτησης µια 

επένδυσης είναι η δύναµη της ζήτησης αγαθών από τους καταναλωτές, οι µεταβολές 

στις προτιµήσεις του καταναλωτή και οι µεταβολές στη δύναµη της ενεργούς 

ζήτησης. Ο Kalecki (1971 σελ. 1-14) αντίστοιχα είχε υποστηρίξει ότι το µέγεθος των 

επενδυτικών παραγγελιών, δηλαδή η ζήτηση για επενδύσεις, εξαρτάται µεταξύ 

άλλων από την αναµενόµενη καθαρή κερδοφορία14.  

Η µεταβλητή που χρησιµοποιείται συνήθως για να περιγράψει τις παραπάνω 

επιδράσεις είναι η µεταβλητής της παραγωγικής αξιοποίησης (capacity utilization). 

                                                 
14 Ο Kalecki (1971, κεφ. 10) αναφέρεται στους προσδιοριστικούς παράγοντες της επένδυσης. Οι 
επενδυτικές αποφάσεις µιας επιχείρησης, σύµφωνα µε τον Kalecki, επηρεάζονται από την ακαθάριση 
συσσώρευση (δηλ. τις τρέχουσες αποταµιεύσεις), τα κέρδη και τα αποθέµατα. Η ζήτηση επενδύσεων 
είναι µια αύξουσα συνάρτηση της ακαθάριστης αποταµίευσης και του ρυθµού µεταβολής των κερδών  
και µια φθίνουσα συνάρτηση του ρυθµού µεταβολής του αποθέµατος του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. 
Ο Kalecki ωστόσο αναφέρθηκε και στην αρχή της επιτάχυνσης. Υποστήριξε ότι αν οι αποταµιεύσεις 
και το απόθεµα του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού δεν ασκούν καµία επίδραση στη ζήτηση των 
επενδύσεων τότε η καθαρή επένδυση θα καθορίζεται απλά από το ρυθµό µεταβολής στα κέρδη. Αυτή 
η περίπτωση, τόνιζε, αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στη λεγόµενη αρχή της επιτάχυνσης. Σύµφωνα µε 
την αρχή αυτή υπάρχει µια σχέση ανάµεσα στην καθαρή επένδυση και στο ρυθµό µεταβολής της 
παραγωγής. Επειδή όµως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στην µεταβλητή των κερδών και τη 
µεταβλητή της συνολικής εκροής, τα συµπεράσµατα είναι σε µεγάλο βαθµό τα ίδια. Ο Kalecki, 
ωστόσο, άσκησε κριτική στην αρχή της επιτάχυνσης γιατί όταν χρησιµοποιείται για να περιγράψει την 
συµπεριφορά της επένδυσης σε πάγιο κεφάλαιο δεν λαµβάνει υπόψη της άλλους προσδιοριστικούς 
παράγοντες του ρυθµού της επένδυσης, όπως τα αποθέµατα και τις αποταµιεύσεις. Παρόλ’ αυτά 
αναγνώριζε ότι η αρχή της επιτάχυνσης αποτελεί µια λογική υπόθεση όταν αναφέρεται στην επένδυση 
σε αποθέµατα. 
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Οι Fazzari και Mott (1986) υπογραµµίζουν ότι η πραγµατοποίηση νέας επένδυσης 

έχει άµεσο αντίκτυπο στην παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης και ότι οι 

επιχειρήσεις επιθυµούν να διατηρούν επαρκή ικανότητα ώστε να µπορούν να 

ανταποκριθούν στη µελλοντική ζήτηση. Ωστόσο η πλεονάζουσα ικανότητα δεν είναι 

επιθυµητή γιατί αυξάνει τα κόστη και µειώνει τα κέρδη.  

Επίσης ο Κέϋνς (1936, κεφ. 11) τόνισε την πτώση της οριακής αποδοτικότητας 

του κεφαλαίου (και συνεπώς και της τιµής της ζήτησης) καθώς η επένδυση σε 

κεφάλαιο αυξάνεται. Το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτον στο 

γεγονός ότι η προσδοκώµενη απόδοση ενός ορισµένου τύπου κεφαλαίου µειώνεται 

καθώς το µέγεθος του κεφαλαίου αυξάνει, δηλαδή ισχύει η µαθηµατική σχέση 

0p
i

i

K
Q
∂
∂

.Από την σχέση αυτή είναι φανερό ότι ο Κέϋνς συνέδεσε την απόδοση του 

κεφαλαίου µε την σπανιότητα του και όχι µε την φυσική του παραγωγικότητα. 

∆εύτερον στο ότι όσο αυξάνεται η επένδυση σ’ ένα ορισµένο τύπο κεφαλαίου, οι 

πιέσεις στις υποδοµές παραγωγής του συγκεκριµένου κεφαλαίου θα προκαλέσουν 

αύξηση της τιµής προσφοράς του. ∆ηλαδή ισχύει η µαθηµατική σχέση ( )s
PS

∂
∂

 > 0 15.  

 Η τιµή ζήτησης της επένδυσης επηρεάζεται επίσης από τις 

χρηµατοοικονοµικές συνθήκες της επιχείρησης. Μια επιχείρηση µπορεί να 

χρησιµοποιήσει τις εσωτερικά διαθέσιµες χρηµατικές πηγές της για να 

χρηµατοδοτήσει τα επενδυτικά της σχέδια. Επίσης µπορεί να χρηµατοδοτήσει τα 

επενδυτικά της σχέδια δανειζόµενη. Ο εξωτερικός δανεισµός µπορεί να πάρει 

                                                 
15 Όταν αυξάνεται η τιµή προσφοράς ενός συγκεκριµένου τύπου κεφαλαίου τότε η οριακή 
αποδοτικότητα του κεφαλαίου µειώνεται. Αυτό µπορεί να δειχτεί από την σχέση σχέση (1) 
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1 K . Αν η τιµή προσφοράς sP  αυξάνει, µε δεδοµένες τι 

προσδοκώµενες αποδόσεις, το r (προεξοφλητικό επιτόκιο ή οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου) θα 
πρέπει να µειώνεται για να διατηρηθεί η ισότητα. 
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διάφορες µορφές, π.χ τη µορφή δανείων, τις µετοχές, τις οµολογίες, κ.λ.π. Η 

χρηµατοδότηση των επενδύσεων µέσω δανεισµού δηµιουργεί χρηµατικές 

υποχρεώσεις (cash commitments), τις οποίες οι επιχειρήσεις δεσµεύονται να 

εξοφλήσουν. Η δέσµευση αυτή λαµβάνει τη µορφή συµβολαίων µε την επιβολή 

ποινών στην περίπτωση αθέτησης των όρων του συµβολαίου. 

 Ο Minsky (1975, κεφ. 5) υποστηρίζει ότι ο τρόπος µε τον οποίο µια επιχείρηση 

χρηµατοδοτεί τα επενδυτικά της σχέδια, δηλαδή το πόσο χρησιµοποιεί τις εσωτερικά 

διαθέσιµες χρηµατικές πηγές της και πόσο τον εξωτερικό δανεισµό, καθορίζει το 

µέγεθος  της επιχείρησης. Ανάλογα επιχειρήµατα βρίσκουµε και στην ανάλυση του 

Kalecki (1971, κεφ. 9), ο οποίος υποστηρίζει ότι το µέγεθος του επιχειρηµατικού 

κεφαλαίου που έχει στην διάθεσή της η επιχείρηση καθορίζει τις επενδυτικές 

αποφάσεις που παίρνει και άρα το βαθµό επέκτασης της επιχείρησης και το µέγεθός 

της. 

  Πιο αναλυτικά, ο Kalecki (1971, κεφ. 9), υποστήριξε ότι επειδή ισχύει η αρχή 

του αυξανόµενου ρίσκου (the principle of increasing risk) το µέγεθος του 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου καθορίζει το βαθµό επέκτασης της επιχείρησης. Η αρχή 

του αυξανόµενου ρίσκου συνεπάγεται ότι µε δεδοµένο το επιχειρηµατικό κεφάλαιο 

που έχει στη διάθεσή της µια επιχείρηση, όσο αυξάνεται το ποσό της επένδυσης, 

αυξάνεται και το ρίσκο που αναλαµβάνει η επιχείρηση. Συνεπώς όσο µεγαλύτερο 

είναι το επιχειρηµατικό κεφάλαιο µιας επιχείρησης τόσο µικρότερο είναι το ρίσκο 

που αναλαµβάνει για δεδοµένο ποσό επένδυσης. 

 Ο Kalecki (1971 κεφ. 9) τόνισε επίσης τη σηµασία των εσωτερικά διαθέσιµων 

χρηµατικών πηγών για τις επενδυτικές αποφάσεις της επιχείρησης. Υποστήριξε ότι η 

επέκταση µιας επιχείρησης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την κεφαλαιακή της 

συσσώρευση (αποταµίευση από τα τρέχοντα κέρδη). Όταν η εσωτερική αποταµίευση 

αυξάνεται  τότε είναι πολύ πιθανό η επιχείρηση να αυξήσει τις επενδύσεις της για 
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δύο λόγους. Πρώτον, γιατί µπορεί να χρησιµοποιήσει τις αποταµιεύσεις αυτές για να 

χρηµατοδοτήσει νέα επενδυτικά σχέδια και δεύτερον, γιατί µπορεί να 

χρηµατοδοτήσει τη νέα επένδυση δανειζόµενη αφού το αυξηµένο επιχειρηµατικό 

κεφάλαιο αυξάνει την ικανότητα της επιχείρησης να δανείζεται και µειώνει το ρίσκο 

του δανεισµού. 

 Σε παρόµοια συµπεράσµατα µ’ αυτά του Kalecki µας οδηγεί και η ανάλυση 

του Minsky (1975, κεφ. 5). Σύµφωνα µε τον τελευταίο, η χρηµατοδότηση της 

επένδυσης µέσω δανεισµού συνεπάγεται ότι τόσο ο δανειζόµενος όσο και ο δανειστής 

αναλαµβάνουν κάποιο ρίσκο. Το ρίσκο του δανειζόµενου πηγάζει από τις 

αµφιβολίες του επιχειρηµατία για το αν θα κερδίσει τις προσδοκώµενες αποδόσεις 

που ελπίζει από µια δεδοµένη επένδυση. Το ρίσκο του δανειστή προέρχεται από την 

πιθανή αθέτηση των υποχρεώσεων του δανειζόµενου. Το ρίσκο του δανειζόµενου 

είναι ένα υποκειµενικό µέγεθος και ποτέ δεν το συναντάµε σε συµβόλαια. Αντίθετα 

το ρίσκο του δανειστή παίρνει τη µορφή χρηµατικών απαιτήσεων (όπως υψηλότερα 

επιτόκια) ή περιορισµών στις πληρωµές των µερισµάτων καθώς και περιορισµών 

στον επιπρόσθετο δανεισµό, που εξασφαλίζονται µέσα από συµβόλαια χρέους (debt 

contracts). 

  Το ρίσκο του δανειστή αυξάνεται καθώς αυξάνεται η αναλογία του χρέους 

στα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ή στις συνολικές προσδοκώµενες 

χρηµατικές ροές της, γιατί τότε το όριο ασφάλειας του δανειζόµενου -δηλαδή της 

επιχείρησης- µειώνεται. (Minsky 1975, κεφ.5).   

Το όριο ασφαλείας (margin of security) είναι το ποσό κατά το οποίο τα 

προσδοκώµενα εισοδήµατα της επιχείρησης υπερβαίνουν τις συνολικές χρηµατικές 

της υποχρεώσεις. Όσο χαµηλότερο είναι το ποσό της εσωτερικής χρηµατοδότησης 

µιας επένδυσης σε σχέση µε την εξωτερική χρηµατοδότηση, τόσο χαµηλότερο είναι το 
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όριο ασφαλείας και τόσο µεγαλύτερο το επιτόκιο ασφάλισης έναντι του ρίσκου (risk 

premium) που ο δανειστής θα απαιτεί από τον δανειζόµενο. 

Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει η ανάλυση του Minsky (1975, κεφ.5) 

είναι ίδια µε αυτά που προκύπτουν από την ανάλυση του Kalecki (1971, κεφ. 9). 

Καθώς η επένδυση αυξάνεται, και µε δεδοµένες τις χρηµατοοικονοµικές πηγές της 

επιχείρησης, οι δανειστές θα απαιτούν ένα υψηλότερο επιτόκιο για να ασφαλιστούν 

έναντι του αυξανόµενου ρίσκου αθέτησης των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Το 

αυξανόµενο κόστος της νέας επένδυσης, που οφείλεται στο αυξανόµενο ρίσκο που 

αναλαµβάνει ο δανειστής, µειώνει την τιµή ζήτησης των επενδύσεων καθώς το 

επίπεδο της επένδυσης αυξάνει πάνω από εκείνο το επίπεδο που µπορεί να 

χρηµατοδοτηθεί εσωτερικά από τις χρηµατικές πηγές της ίδιας της επιχείρησης.( 

Fazzari & Mott, 1986) 

Αν συµβολίσουµε µε IF  τους εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς πόρους 

µιας επιχείρησης, τους οποίους µπορεί να χρησιµοποιήσει για να χρηµατοδοτήσει τις 

επενδύσεις της, και µε SP συµβολίσουµε την τιµή προσφοράς του κεφαλαιακού 

στοιχείου, που η επιχείρηση προσδοκά να αγοράσει, τότε η ποσότητα της επένδυσης 

που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από τους εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς 

πόρους είναι 
S

I

P
FI =

)
.  Κάθε επένδυση µεγαλύτερη από I

)
 θα πρέπει να 

χρηµατοδοτηθεί εν µέρει από δανεισµό και όπως έχουµε ήδη αναφέρει ο δανεισµός 

δηµιουργεί νέες υποχρεώσεις σε επιτόκιο. (Fazzari& Mott, 1986) 

Σύµφωνα µε την µέχρι τώρα ανάλυση προκύπτει ότι η τιµή ζήτησης της 

επένδυσης θα είναι συνάρτηση του επιπέδου της επένδυσης (I), της παραγωγικής 

αξιοποίησης (u), της ποσότητας των επενδυτικών αγαθών που µπορούν να 



 30

αποκτηθούν µε τις εσωτερικές χρηµατικές πηγές της  επιχείρησης 
S

I
P

F  και τέλος 

των χρηµατικών υποχρεώσεων (CC).( Fazzari &Mott, 1986) 

(2)    ( )CCPFuIPP SIDD ,,,=  

 Σύµφωνα λοιπόν µε την θεωρία που αναλύσαµε παραπάνω, αυξήσεις στο 

επίπεδο της επένδυσης, (I), και στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, (CC), 

µειώνουν την τιµή ζήτησης της επένδυσης. Αντίθετα οι αυξήσεις στην παραγωγική 

αξιοποίηση(capacity utilization),(u), και στην ποσότητα των επενδυτικών αγαθών 

που µπορούν να αποκτηθούν µε τις εσωτερικές χρηµατικές πηγές της 

επιχείρησης(internal cash flow), (
S

I
P

F  ) αυξάνουν την τιµή ζήτησης της επένδυσης. 

Όπως είδαµε και προηγούµενα η επένδυση θα πραγµατοποιείται έως το 

σηµείο όπου η τιµή ζήτησης, DP , του κεφαλαίου θα ισούται µε την τιµή 

προσφοράς, sP , που η επιχείρηση πρέπει να πληρώσει για την οριακή επένδυση. Αν η 

τιµή της ζήτησης υπολείπεται της τιµής προσφοράς τότε δεν θα υφίσταται τρέχουσα 

επένδυση στο κεφαλαιακό αυτό στοιχείο. Αν εξισώσουµε την τιµή προσφοράς της 

επένδυσης, SP , µε την τιµή της ζήτησης, DP , παίρνουµε µια σχέση που καθορίζει την 

επένδυση που αναλαµβάνει η αντιπροσωπευτική επιχείρηση. (Fazzari & Mott, 1986) 

(3)   ( ) SSID PCCPFIP =,*, , 

όπου  *I  αντιπροσωπεύει το επίπεδο επένδυσης που επιλέγει η επιχείρηση. 

Λύνοντας ως προς Ι* προκύπτει η εξίσωση 

 (4)    ),/,(* CCPFuII SI=  

Στην εξίσωση (4) θα βασισθεί η εµπειρική ανάλυση που θα ακολουθήσει. 
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 Μπορούµε τώρα να παραστήσουµε το υπόδειγµά µας και γραφικά ως εξής: 

Πηγ

ή: Fazzari και Mott(1986) 

 

 

Μια αύξηση στην παραγωγική αξιοποίηση(capacity utilization) µετατοπίζει 

την καµπύλη της τιµής ζήτησης προς τα πάνω και η επένδυση Ι* αυξάνεται. Επίσης 

καθώς οι διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι, IF , της επιχείρησης αυξάνουν, η καµπύλη 

DP µετατοπίζεται και πάλι προς τα πάνω επειδή οι υψηλότερες εσωτερικές 

χρηµατικές ροές συνεπάγονται ότι ένα µεγαλύτερο επίπεδο επένδυσης µπορεί να 

χρηµατοδοτηθεί χωρίς η επιχείρηση να καταφύγει σε εξωτερικές πηγές 

χρηµατοδότησης. Τέλος οι υψηλότερες χρηµατικές υποχρεώσεις, CC, που είναι το 

αποτέλεσµα του εξωτερικού δανεισµού που πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν, 

αυξάνουν το ρίσκο της νέας επένδυσης. Οι υψηλότερες χρηµατικές υποχρεώσεις 

έχουν ως συνέπεια η καµπύλη της τιµής της ζήτησης, DP , να µειώνεται πιο γρήγορα 

µετά το Î , δηλαδή µετά το επίπεδο της επένδυσης που µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 

από τους εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς πόρους της επιχείρησης. Αυτό 

PD 

^
I I*
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συνεπάγεται ότι η επένδυση Ι* που θα πραγµατοποιηθεί θα είναι µικρότερη 16. 

(Fazzari & Mott, 1986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
16 Στην περίπτωση που εξετάζουµε στο διάγραµµα 1, υποθέτουµε ότι η επιχείρηση εξαντλεί όλους 
τους εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς της πόρους. Ωστόσο µια τόσο ισχυρή υπόθεση δεν είναι 
αναγκαία. Το κεντρικό νόηµα της ανάλυσης είναι ότι το κόστος χρηµατοδότησης της επένδυσης που 
αντιµετωπίζει µια επιχείρηση αυξάνεται καθώς οι χρηµατικές υποχρεώσεις σε χρέη αυξάνονται σε 
σύγκριση µε τις εσωτερικά διαθέσιµες χρηµατικές ροές που η επιχείρηση έχει για να εξοφλήσει αυτά 
τα χρέη.  Αν µια επιχείρηση δανείζεται για να χρηµατοδοτήσει ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα 
µπορούσε να χρηµατοδοτήσει εξολοκλήρου από δικές της πηγές τότε η τιµή ζήτησης της επένδυσης 
δεν θα µειωθεί σηµαντικά, µέχρι το επίπεδο της επένδυσης Î να επιτευχθεί. ∆ηλαδή το µέγεθος που 
έχει σηµασία δεν είναι οι χρηµατικές υποχρεώσεις αλλά οι τελευταίες σε σχέση µε τις εσωτερικά 
διαθέσιµες χρηµατικές πηγές. (Fazzari & Mott, 1986) 
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5 Εµπειρική ∆ιερεύνηση 

 Το υπόδειγµα που θα εκτιµήσουµε 17 θα είναι µια γραµµική εκδοχή της 

εξίσωσης ),/,(* CCPFuII SI= (4). Σκοπός της οικονοµετρικής µας µελέτης είναι να 

εξετάσουµε την ισχύ τριών προτάσεων, οι οποίες είναι συνεπείς µε την θεωρία που 

αναλύσαµε προηγούµενα. 

 Σύµφωνα µε τις προτάσεις αυτές: 

a) υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην επένδυση και την παραγωγική 

αξιοποίηση(u), 

b) υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στους εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς 

πόρους  , IF ,και την επένδυση, 

c) υπάρχει αρνητική σχέση ανάµεσα στις χρηµατικές υποχρεώσεις, CC, και την 

επένδυση.  

Η εξίσωση που θα εκτιµήσουµε µε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων θα έχει 

την εξής µαθηµατική µορφή: 

 (5) Ι= INTaSaPaa 3210 +++ , 

όπου (I) είναι οι πραγµατικές ετήσιες δαπάνες σε κεφάλαιο, S είναι οι πραγµατικές 

ετήσιες πωλήσεις, (P) είναι οι εσωτερικά διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι της 

επιχείρησης, που ορίζονται ως τα πραγµατικά κέρδη µείον τους πραγµατικούς 

µισθούς, (ΙΝΤ) είναι οι  πραγµατικές ετήσιες δαπάνες σε τόκους. 

 Την µεταβλητή της παραγωγικής αξιοποίησης, u, µπορούµε να την 

προσεγγίσουµε µε τις πωλήσεις. Η προσέγγιση αυτή θα µας δώσει αποδεκτά 

αποτελέσµατα γιατί υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα στις µεταβολές των 

πωλήσεων και τις µεταβολές στην παραγωγική ικανότητα, αφού και οι δύο 

µεταβλητές αντανακλούν µεταβολές στη συνολική ζήτηση. 

                                                 
17 Βλ. Fazzari &Mott (1986) σελ 177-184. 
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 Κύριο χαρακτηριστικό του υποδείγµατος των Fazzari & Mott (1986) είναι ότι 

αναγνωρίζει ένα ανεξάρτητο αποτέλεσµα των εσωτερικά διαθέσιµων χρηµατικών 

πηγών της επιχείρησης στην επένδυση. Η µεταβλητή, P αντιπροσωπεύεται στο 

υπόδειγµα από τις χρηµατικές ροές (κέρδη) που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση 

για να χρηµατοδοτήσει τις δαπάνες της σε κεφάλαιο αφού αφαιρεθούν οι µισθοί.  

 Οι πραγµατικές ετήσιες δαπάνες σε τόκους, (INT), χρησιµοποιούνται για να 

εκτιµήσουµε την επίδραση των χρηµατικών υποχρεώσεων,(CC), στην επένδυση. Το 

υπόδειγµα ακολουθώντας την ανάλυση του Minsky(1975, κεφ. 5) δίνει έµφαση στους 

περιορισµούς που θέτουν οι χρηµατικές ροές, που προορίζονται για την εξόφληση 

χρεών, στο µέγεθος της επένδυσης που αναλαµβάνει η επιχείρηση. 

 Τα δεδοµένα µας βασίζονται στην ετήσια έρευνα για τη βιοµηχανία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος. Από το σύνολο των κλάδων της ελληνικής 

µεταποιητικής βιοµηχανίας έχουµε κρατήσει 16 κλάδους για τους οποίους ήταν 

διαθέσιµα τα στοιχεία των τόκων. Τα δεδοµένα µας είναι σε σταθερές τιµές του 1996 

και η περίοδος που εξετάζουµε είναι από το 1982 έως το 1996. Τα στοιχεία του 1982 

έχουν χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή µεταβλητών µε µία χρονική υστέρηση. Το 

συνολικό δείγµα µας περιλαµβάνει 224 παρατηρήσεις και χρησιµοποιούµε 

συνδυασµό διαστρωµατικών και διαχρονικών στοιχείων για να εκτιµήσουµε την 

εκάστοτε παλινδρόµηση. Η χρησιµοποίηση διαστρωµατικών και διαχρονικών 

στοιχείων στην ίδια παλινδρόµηση µας επιτρέπει να αποκτήσουµε περισσότερες 

πληροφορίες από το δείγµα µας. 

 Για να αντιµετωπίσουµε την ενδεχόµενη ενδογένεια των τριών ανεξάρτητων 

µεταβλητών µας – των κερδών, των πωλήσεων και των τόκων- εφαρµόζουµε τη 

µέθοδο των τεχνητών µεταβλητών σε δύο στάδια (Lee, 1982). Στο πρώτο στάδιο 

παλινδροµούµε κάθε µία ανεξάρτητη µεταβλητή ως συνάρτηση των υπόλοιπων 

ανεξάρτητων µεταβλητών και της ίδιας της µεταβλητής µε µία χρονική υστέρηση, 
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την οποία χρησιµοποιούµε ως τεχνητή µεταβλητή. Συγκεκριµένα εκτιµάµε τις 

παρακάτω τρεις παλινδροµήσεις µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων: 

(6)  ititititit uINTaSaPaaP 113121110 )1( +++−+=  

(7)  ititititit uINTaPaSaaS 223222120 )1( +++−+=   

(8)   ititititit uSaPaINTaaINT 333323130 )1( +++−+=  

Στο δεύτερο στάδιο χρησιµοποιούµε τις εκτιµηµένες τιµές των κερδών P̂ , των 

πωλήσεων Ŝ και των τόκων TIN ˆ  µαζί µε τα αντίστοιχα κατάλοιπα, 1u , 2u , 3u , που 

παίρνουµε από κάθε παλινδρόµηση  στην εξίσωση: 

(9) ititititititit ubTINbubSbubPbbI 3652431210
ˆˆˆ ++++++=  

Η παλινδρόµηση (9) θα µας δώσει  συνεπείς εκτιµήσεις στην περίπτωση που οι 

µεταβλητές µας παρουσιάζουν ενδογένεια. Για παράδειγµα η µεταβλητή P (κέρδη-

µισθοί), είναι πιθανό να µην είναι εξωγενώς προσδιορισµένη αλλά να επηρεάζεται 

από τις πωλήσεις και τους τόκους. Αν δεν λάβουµε υπόψη µας την ενδεχόµενη 

ενδογένεια των τριών µεταβλητών P, S, INT,  τότε οι εκτιµήσεις που θα πάρουµε δεν 

θα είναι συνεπείς. 

 Ένα απλό τεστ για να ελέγξουµε την εξωγένεια των τριών µεταβλητών P, S, 

και INT, είναι να ελέγξουµε την σηµαντικότητα των συντελεστών των καταλοίπων 

( 2b , 4b , 6b ) που παίρνουµε αν εφαρµόσουµε την µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

στην παλινδρόµηση (9). Αν οι εκτιµητές των καταλοίπων είναι σηµαντικοί τότε 

έχουµε ενδογένεια µεταξύ των τριών µεταβλητών, την οποία όµως έχουµε 

αντιµετωπίσει χρησιµοποιώντας τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων σε δύο 

στάδια. 

 Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν αν εκτιµήσουµε την εξίσωση (9) µε τη 

µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι τα εξής:  



 36

Dependent Variable: I? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1983 1996 
Included observations: 14 
Total panel observations 224 
Variable Coefficien

t 
Std. Error t-Statistic Prob.   

C -2.060824 0.383358 -5.375715 0.0000 
PP? 0.365806 0.092436 3.957397 0.0001 
RP? 0.054141 0.064364 0.841181 0.4012 
PS? 0.666083 0.068818 9.678936 0.0000 
RS? 0.414297 0.171400 2.417143 0.0165 
PINT? -0.013267 0.044128 -0.300647 0.7640 
RINT? 0.184987 0.049108 3.766975 0.0002 

όπου PP(predicted profits-wages), RP(residuals, 1u ), PS(Predicted sales), 

RS(Residuals, 2u ) , PINT(predicted interests) και RINT (residuals, 3u ). 

 Βλέπουµε ότι οι συντελεστές των καταλοίπων RS και RINT είναι στατιστικά 

σηµαντικοί. Άρα η µέθοδος των τεχνητών µεταβλητών σε δύο στάδια µας βοήθησε να 

αντιµετωπίσουµε την ενδογένεια των ανεξάρτητων µεταβλητών µας. Οι εκτιµητές 

που παίρνουµε από την παλινδρόµηση της εξίσωσης (9) είναι συνεπείς. 

 

Specification Tests 

 Το υπόδειγµά µας θα πρέπει να είναι σωστά εξειδικευµένο. Για το λόγο αυτό 

χρησιµοποιήσαµε µια σειρά από ελέγχους για να επιλέξουµε ανάµεσα στο υπόδειγµα 

Pool, στο υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων(Fixed effects) και στο υπόδειγµα των 

τυχαίων επιδράσεων(Random Effects). 

 Το Pool υπόδειγµα είναι αυτό που περιγράφεται από την εξίσωση (9). Το 

υπόδειγµα αυτό υποθέτει ότι υπάρχει µια γραµµή παλινδρόµησης η οποία 

περιγράφει τα δεδοµένα µας. Με άλλα λόγια η σταθερά (τοµή) της παλινδρόµησης 

δεν αλλάζει µε τα στρώµατα.  

 Η γενική µορφή του υποδείγµατος των σταθερών επιδράσεων (Fixed effects) 

είναι η εξής: 
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                (10)  ititititititiit ubTINbubSbubPbbI 3652431210
ˆˆˆ ++++++=  

∆ηλαδή το υπόδειγµα αυτό επιτρέπει στη σταθερά (τοµή) του υποδείγµατος να 

µεταβάλλεται από στρώµα σε στρώµα. Στη περίπτωση αυτή τα αποτελέσµατα από 

την παλινδρόµηση µας δίνουν 16 διαφορετικές γραµµές παλινδρόµησης (µε την ίδια 

κλίση) όσοι είναι και οι κλάδοι (τα στρώµατα) της ελληνικής µεταποιητικής 

βιοµηχανίας, που εξετάζουµε. 

 Τέλος το υπόδειγµα των τυχαίων επιδράσεων (Random effects), έχει την ίδια 

γενική µορφή µε το υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων (εξίσωση 10) µόνο που 

υποθέτουµε ότι η σταθερά µας ib0  είναι στοχαστική µεταβλητή. 

 Πρώτα ελέγχουµε το υπόδειγµα Pool έναντι του υποδείγµατος των τυχαίων 

επιδράσεων (Random). Ο έλεγχος αυτός γίνεται χρησιµοποιώντας τα κατάλοιπα του 

Pool υποδείγµατος στον τύπο του Breush Pagan LM Test: 
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όπου e είναι τα κατάλοιπα, Ν ο αριθµός των στρωµάτων και Τ τα χρόνια. Ελέγχουµε 

την τιµή αυτή µε την τιµή που παίρνουµε από τους πίνακες της κατανοµής 2x για 

ένα βαθµό ελευθερίας (3,841). Αν δεν απορρίψουµε την µηδενική υπόθεση σηµαίνεί 

ότι το σωστό υπόδειγµα είναι το Pool ενώ αποδοχή της εναλλακτικής υπόθεσης 

σηµαίνει ότι το Random υπόδειγµα είναι το σωστό. Σε ποσοστό σηµαντικότητας 5% 

δεν απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση. Άρα το σωστό υπόδειγµα είναι το Pool. 

Στη συνέχεια ελέγχουµε το υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων έναντι του 

υποδείγµατος Pool. Ό έλεγχος αυτός γίνεται µ’ ένα Chow Test στο οποίο 

συγκρίνουµε το υπόδειγµα µε περιορισµούς έναντι του υποδείγµατος  χωρίς 
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περιορισµούς. Στην δική µας περίπτωση το υπόδειγµα µε περιορισµούς είναι το Pool 

και το υπόδειγµα χωρίς περιορισµούς είναι το υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων.  

=
−−
−−

=
)/(
1/

KNNTURSS
NURSSRRSSF 4,4079 

όπου, RRSS (restricted residuals sum of squares) είναι το άθροισµα των τετραγώνων 

των καταλοίπων του υποδείγµατος Pool και URSS (unrestricted residuals sum of 

squares) είναι το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων που παίρνουµε από το 

υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων. Επίσης όπου N είναι ο αριθµός των 

στρωµάτων, T τα χρόνια και όπου Κ ο αριθµός των παραµέτρων. 

Ελέγχουµε την τιµή αυτή (4,4079) µε την τιµή F που παίρνουµε από τους 

πίνακες για Ν-1(15) και ΝΤ-Ν-Κ(201) βαθµούς ελευθερίας. Η µηδενική υπόθεση είναι 

ότι το pooled υπόδειγµα είναι το σωστό. Σε επίπεδο σηµαντικότητας 5% 

απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση. Άρα το Fixed effects υπόδειγµα είναι το 

σωστό. 

Τέλος χρησιµοποιούµε το Hausman test για να επιλέξουµε ανάµεσα στο 

υπόδειγµα των τυχαίων επιδράσεων και το υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων. Ο 

τύπος που χρησιµοποιούµε είναι: 

                ( ) ( )RFRF VH ββββ ˆˆˆˆ 1 −
′

−= − = 12.93975 

Όπου  Fβ̂ είναι οι εκτιµητές του υποδείγµατος των σταθερών επιδράσεων και Rβ̂ οι 

εκτιµητές του υποδείγµατος των τυχαίων επιδράσεων. ( )′− RF ββ ˆˆ είναι ένα διάνυσµα 

γραµµή1Χ6 ενώ  ( )RF ββ ˆˆ −  είναι ένα διάνυσµα στήλη 6Χ1. Τέλος 1−V είναι ένας 

πίνακας 6Χ6 που προκύπτει αν αφαιρέσουµε τη µήτρα διακυµάνσεων-

συνδιακυµάνσεων των εκτιµητών του υποδείγµατος των σταθερών επιδράσεων από 

τη µήτρα διακυµάνσεων-συνδιακυµάνσεων των εκτιµητών του υποδείγµατος των 

τυχαίων επιδράσεων. Η µηδενική υπόθεση είναι ότι η διαστρωµατική ετερογένεια 
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είναι τυχαία. Συγκρίνουµε την τιµή 12.93975 µε την τιµή που παίρνουµε από τους 

πίνακες για την κατανοµή 2x  µε 6 βαθµούς ελευθερίας(12,592). Σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5% απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση. Αυτό σηµαίνει ότι η 

διαστρωµατική ετερογένεια είναι σταθερή. ∆ηλαδή το υπόδειγµα που πρέπει να 

επιλέξουµε είναι το υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων.  

 Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε αν λάβουµε υπόψη µας τα 

αποτελέσµατα των τριών παραπάνω ελέγχων είναι ότι το σωστό υπόδειγµα είναι το 

υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων. 

 

Misspecification Tests 

Από τη στιγµή που εξειδικεύσαµε σωστά το υπόδειγµά µας θα πρέπει να 

προχωρήσουµε στον έλεγχο των στατιστικών µας υποθέσεων. Συγκεκριµένα 

υποθέτουµε ότι υπάρχει χρονική οµοσκεδαστικότητα στα κατάλοιπα , που σηµαίνει 

ότι η διακύµανση των καταλοίπων δεν αλλάζει µε το χρόνο. Θέλουµε ωστόσο να 

ελέγξουµε αν υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα µεταξύ των στρωµάτων. ∆ηλαδή αν η 

διακύµανση των καταλοίπων της παλινδρόµησης αλλάζει µε τα στρώµατα. Αν 

συµβαίνει κάτι τέτοιο τότε οι εκτιµητές που θα πάρουµε δεν θα είναι 

αποτελεσµατικοί. 

 Για να ελέγξουµε την ετεροσκεδαστικότητα του διαταρακτικού όρου στο 

υπόδειγµα χρησιµοποιούµε το Bartlett τεστ. Το στατιστικό στοιχείο δίνεται από τον 

ακόλουθο τύπο: 
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όπου  2S είναι η συνολική διακύµανση των καταλοίπων και δίνεται από τον τύπο  

it
tiKNNT

S 22 ˆ1 εΣΣ−−
=  και iS 2  είναι η διακύµανση των καταλοίπων κάθε 

στρώµατος και δίνεται από τον τύπο it
ti

i T
S 22 ˆ

1
1 εΣΣ−

= . 

Η µηδενική υπόθεση είναι ότι η διακύµανση των καταλοίπων είναι σταθερή. Σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 5% απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση (αφού 

62.99> 2
15x =24.99), άρα έχουµε ετεροσκεδαστικότητα.  

Τέλος για να ελέγξουµε την ύπαρξη γραµµικής αυτοσυσχέτισης 

χρησιµοποιούµε το στατιστικό στοιχείο 
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κατάλοιπα που παίρνουµε από το υπόδειγµα των σταθερών επιδράσεων. Κάνοντας 

τον έλεγχο βρίσκουµε ότι z=2.043478139. Σε επίπεδο σηµαντικότητας 1% δεν έχουµε 

αυτοσυσχέτιση. 

 Τα αποτελέσµατα που παίρνουµε αν εκτιµήσουµε το υπόδειγµα µε σταθερές 

επιδράσεις (Fixed Effect) φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Για να διορθώσουµε το 

πρόβληµα της ετεροσκεδαστικότητας χρησιµοποιήσαµε την συνεπή µήτρα 

διακύµανσης-συνδιακύµανσης των εκτιµητών του White. Η µήτρα αυτή µας δίνει τις 

σωστές εκτιµήσεις των διακυµάνσεων των συντελεστών υπό την ύπαρξη 

ετεροσκεδαστικότητας. 
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Dependent Variable: I? 
Method: Pooled Least Squares 
Sample: 1983 1996 
Included observations: 14 
Total panel observations 224 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & 
Covariance 

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob. 

PP? 0.256273 0.108486 2.362257 0.0190 
RP? 0.028066 0.071537 0.392325 0.6952 
PS? 0.684278 0.123410 5.544765 0.0000 
RS? 0.399063 0.165010 2.418420 0.0164 

PINT? -0.104568 0.056523 -1.850009 0.0656 
RINT? 0.136907 0.059231 2.311399 0.0217 

R-squared 0.901795     Mean dependent var 11.97128 
Adjusted R-squared 0.891586     S.D. dependent var 1.060888 
S.E. of regression 0.349312     Sum squared resid 24.64776 
F-statistic 370.9847     Durbin-Watson stat 1.333772 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Οι συντελεστές των µεταβλητών µας P(κέρδη-µισθοί) και S(πωλήσεις) είναι 

στατιστικά σηµαντικοί σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ενώ ο συντελεστής των τόκων 

(INT) έχει το σωστό πρόσηµο και είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 10%. Ο προσαρµοσµένος συντελεστής προσδιορισµού είναι αρκετά 

υψηλός 0.89 πράγµα που σηµαίνει ότι οι ανεξάρτητες µεταβλητές µας εξηγούν ένα 

µεγάλο µέρος της µεταβλητότητας της εξαρτηµένης µας µεταβλητής. Τέλος ο έλεγχος 

F υποδεικνύει τη σηµαντικότητα των συντελεστών όλων των ανεξάρτητων 

µεταβλητών µας, της µεταβλητής των διαθέσιµων πόρων, της µεταβλητής των 

πωλήσεων και της µεταβλητής των τόκων. 

Τα εµπειρικά αποτελέσµατα υποστηρίζουν τα συµπεράσµατα της θεωρίας 

µας. Συγκεκριµένα η µεταβλητή των εσωτερικά διαθέσιµων χρηµατικών πόρων της 

επιχείρησης (κέρδη-µισθοί) συνδέεται θετικά µε την επένδυση. Συνεπάγεται ότι µια 

αύξηση στους εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς πόρους µιας επιχείρησης 
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επηρεάζει σηµαντικά τις αποφάσεις της επιχείρησης για την ανάληψη νέων 

επενδυτικών πρωτοβουλιών και αντίστροφα. Επίσης ο θετικός και ισχυρά 

σηµαντικός συντελεστής της µεταβλητής των πωλήσεων  υποδεικνύει µια ισχυρή 

θετική σχέση ανάµεσα στην ζήτηση για επενδύσεις και στη  συνολική ζήτηση της 

παραγωγής της επιχείρησης.  Σε περιόδους αυξηµένης ζήτησης οι επιχειρήσεις 

επιθυµούν να διατηρούν επαρκή παραγωγική ικανότητα ώστε να ανταποκρίνονται 

στις προσδοκώµενες µελλοντικές αυξήσεις της ζήτησης. Αντίθετα σε περιόδους 

ύφεσης όπου η ζήτηση αγαθών είναι µειωµένη οι επιχειρήσεις θα επιθυµούν 

µικρότερη παραγωγική ικανότητα και η ζήτηση επενδύσεων θα µειώνεται. Τέλος το 

αρνητικό πρόσηµο του συντελεστή της µεταβλητής των τόκων υποδεικνύει την 

αρνητική επίδραση που ασκεί η ύπαρξη χρηµατικών υποχρεώσεων στη ανάληψη 

επενδυτικών σχεδίων από τις επιχειρήσεις. Όσο µεγαλύτερες είναι οι χρηµατικές 

υποχρεώσεις µιας επιχείρησης τόσο υψηλότερο θα είναι το επιτόκιο ασφάλισης 

έναντι του ρίσκου που θα ζητούν οι τράπεζες και τόσο µεγαλύτερο θα είναι το ρίσκο 

ανάληψης µιας νέας επένδυσης. Άρα οι υψηλές χρηµατικές υποχρεώσεις αυξάνουν 

το κόστος χρηµατοδότησης νέας επένδυσης και µειώνουν τη ζήτηση επενδύσεων. 
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6. Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή θεωρία της επένδυσης η νοµισµατική πολιτική 

µπορεί να επηρεάσει το επίπεδο της επένδυσης µόνο βραχυχρόνια και στο βαθµό 

που µπορεί να επηρεάσει τα επιτόκια. Όµως  κατά πόσο η επενδυτική συµπεριφορά 

είναι ευαίσθητη σε αλλαγές των επιτοκίων είναι ένα µακροχρόνιο θέµα διαµάχης 

στην εµπειρική βιβλιογραφία18. Αν η επένδυση δεν επηρεάζεται σηµαντικά από τα 

επιτόκια αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας σε άλλα κανάλια 

επηρεασµού της επενδυτικής συµπεριφοράς και όχι να συµπεράνουµε ότι η 

νοµισµατική πολιτική δεν είναι αποτελεσµατική. 

Η θεωρία που εξετάσαµε στη τρίτη ενότητα αυτής της εργασίας και που είναι 

βασισµένη στα γραπτά του Κέϋνς και του Καλέτσκι υποδεικνύει την σηµαντική 

επίδραση που έχουν στην επενδυτική συµπεριφορά µια σειρά από παράγοντες όπως 

η ζήτηση της παραγωγής, οι εσωτερικά διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι των 

επιχειρήσεων και οι χρηµατικές τους υποχρεώσεις. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι υπάρχει µια ισχυρή θετική επίδραση των πωλήσεων και των εσωτερικά 

διαθέσιµων χρηµατικών πόρων στην επένδυση και µια αρνητική επίδραση των 

χρηµατικών υποχρεώσεων στις επενδυτικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν οι 

επιχειρήσεις. 

Στο βαθµό που η επεκτατική νοµισµατική πολιτική µπορεί να δώσει ώθηση 

στη ζήτηση το ισχυρό θετικό αποτέλεσµα της αρχής της επιτάχυνσης θα δώσει ώθηση 

στις επενδύσεις. Η κριτική της νεοκλασικής προσέγγισης ότι µια τέτοια επίδραση 

είναι προσωρινή βασίζεται απλά στην πεποίθηση ότι η οικονοµία έχει την τάση να 

συγκλίνει από µόνη της στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Σε αντίθεση όµως µε 

                                                 
18 O Fazzari(1993) συγκρίνοντας  τις επιδράσεις µιας σειράς παραγόντων στην επένδυση αποδεικνύει 
ότι η επίδραση που ασκούν τα επιτόκια στο επίπεδο της επένδυσης είναι πολύ µικρότερη από την 
επίδραση που ασκούν άλλοι παράγοντες όπως οι πωλήσεις και οι διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι των 
επιχειρήσεων. 
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την άποψη αυτή πολλές από τις σηµερινές οικονοµίες βρίσκονται σε µια εκτεταµένη 

περίοδο στασιµότητας κύρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι τα χαµηλά επίπεδα 

επένδυσης και οι χαµηλοί ρυθµοί µεγέθυνσης. Επιπλέον η επίδραση της αυξηµένης 

ζήτησης στο επίπεδο της επένδυσης δεν είναι ξεκάθαρο ότι είναι µόνο βραχυχρόνια. 

Η βραχυχρόνια απόδοση της οικονοµίας µπορεί να επηρεάσει το βαθµό της 

τεχνολογικής προόδου και την παραγωγικότητα της εργασία και συνεπώς να έχει και 

µακροχρόνιες επιδράσεις. 

Από την στιγµή που η υπόθεση της νεοκλασικής θεωρίας περί τέλειας 

λειτουργίας των αγορών κεφαλαίου εγκαταλείπεται τότε νέα συµπεράσµατα 

προκύπτουν για την επίδραση της νοµισµατικής πολιτικής στην επένδυση. Υπό 

καθεστώς ατελούς πληροφόρησης και ατελών αγορών κεφαλαίου η διαθεσιµότητα 

και η κατανοµή των πιστώσεων επηρεάζεται από τις αποφάσεις των τραπεζών, οι 

οποίες λαµβάνονται στη βάση της αποτελεσµατικής τους λειτουργίας. Προβλήµατα 

όπως αυτό του πιστωτικού περιορισµού µπορούν τότε να αντιµετωπισθούν µε 

κατάλληλη νοµισµατική πολιτική η οποία θα επηρεάσει τη διαθεσιµότητα των 

πιστώσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η νοµισµατική πολιτική µπορεί να παίξει σηµαντικό 

ρόλο στο επίπεδο της επένδυσης ακόµη κι αν η επενδυτική συµπεριφορά δεν είναι 

ευαίσθητη σε µεταβολές του επιτοκίου. 

Επιπλέον όταν οι αγορές κεφαλαίου δεν λειτουργούν τέλεια τότε η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων παίζει σπουδαίο ρόλο στις 

επενδυτικές τους αποφάσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον όλες οι επιχειρήσεις δεν έχουν 

την ίδια πρόσβαση στην πιστωτική αγορά (δεν δανείζονται υπό ίσους όρους)  και το 

κόστος της εξωτερικής χρηµατοδότησης µιας επένδυσης είναι υψηλότερο από το 

κόστος που οι επιχειρήσεις θα πλήρωναν αν χρηµατοδοτούσαν την ίδια επένδυση µε 

εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς πόρους. 
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Σε αυτές τις συνθήκες οι εσωτερικά διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι µιας 

επιχείρησης αποτελούν µια πολύ σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης νέων 

επενδύσεων. Όµως οι εσωτερικά διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι συνδέονται σηµαντικά 

µε τα κέρδη των επιχειρήσεων. Στο βαθµό που µια επεκτατική νοµισµατική πολιτική 

µπορεί να δώσει ώθηση στην οικονοµική δραστηριότητα, τα κέρδη των επιχειρήσεων 

και κατά συνέπεια οι εσωτερικά διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι θα διατηρηθούν µε 

θετικές συνέπειες στο επίπεδο της συνολικής επένδυσης. Αντίθετα µια περιοριστική 

νοµισµατική πολιτική που θα είχε σκοπό να µειώσει τον πληθωρισµό θα επιδρούσε 

αρνητικά στην επένδυση όχι τόσο εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων αλλά εξαιτίας 

της έµµεσης επίδρασης που µια τέτοια πολιτική θα είχε στα κέρδη και στις διαθέσιµες 

χρηµατικές πηγές της επιχείρησης. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ανάλυσης η νοµισµατική πολιτική µπορεί επίσης να 

επηρεάσει το µέγεθος των διακυµάνσεων και την διάρκεια των οικονοµικών κύκλων. 

Όταν µια οικονοµία εισέρχεται σε ύφεση, τα χαµηλότερα κέρδη µειώνουν τους 

εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς πόρους των επιχειρήσεων και αυτό έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στην επενδυτική δαπάνη. Επίσης οι χαµηλότερες πωλήσεις 

µειώνουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να επεκτείνουν την παραγωγική τους 

ικανότητα και συνεπώς επιδρούν αρνητικά στην ανάληψη νέων επενδυτικών 

πρωτοβουλιών. Οι πιο αυστηρές δανειοδοτικές συνθήκες που αναδύονται καθώς οι 

πωλήσεις και τα κέρδη µειώνονται περιορίζουν ακόµη περισσότερο την επενδυτική 

δραστηριότητα. Τίθεται λοιπόν σε λειτουργία µια ενδογενής διαδικασία που αυξάνει 

τις διακυµάνσεις του οικονοµικού κύκλου µέσα από κανάλια που συχνά οι 

οικονοµολόγοι αγνοούν. Η άσκηση επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής σε µια 

τέτοια περίπτωση θα είχε θετικές συνέπειες στις πωλήσεις και στα κέρδη των 

επιχειρήσεων. Οι εσωτερικά διαθέσιµοι χρηµατικοί πόροι των επιχειρήσεων θα 

αυξάνονταν και οι χρηµατικές υποχρεώσεις θα µειώνονταν.  Οι επιχειρήσεις θα 
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µπορούσαν  να χρηµατοδοτήσουν νέα επενδυτικά σχέδια είτε δανειζόµενες σε πιο 

ευνοϊκούς όρους είτε χρησιµοποιώντας τους εσωτερικά διαθέσιµους χρηµατικούς 

τους πόρους. 

Τέλος αξίζει να αναφέρουµε ότι µια σειρά από παράγοντες, όπως ο τρόπος µε 

τον οποίο κατανέµεται η δύναµη στην αγορά αγαθών και την αγορά εργασίας, 

παρόλο που δεν έχουν ληφθεί υπόψη στα πλαίσια αυτής της εργασίας, µπορούν να 

επηρεάσόυν σηµαντικά την επενδυτική δραστηριότητα.  

Η µελέτη µιας τόσο σηµαντικής µεταβλητής, όπως είναι αυτή της επένδυσης, 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις συνθήκες που επικρατούν στον πραγµατικό 

κόσµο και να µην βασίζεται σε µη ρεαλιστικές υποθέσεις και αξιώµατα.   
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