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PROBLEMATYKA INWESTOWANIA  

W WYBRANYCH KONCEPCJACH EKONOMICZNYCH 
 

 

Wprowadzenie 

Inwestycje to suma wydatków przedsiębiorstw na kapitał trwały i zapasy oraz 

wydatków gospodarstw domowych na zakup mieszkań. Ogólnie można stwierdzić, że 

inwestycje obejmują kapitał trwały i zmiany zapasów w przedsiębiorstwie
1
. Do inwestycji nie 

będziemy zaliczać zakupów akcji i obligacji czy jakichkolwiek tytułów własności.  

W ekonomii inwestycję pełnią istotne role. Są one częścią agregatowego popytu na 

towary, przez co ich zmiany mają wpływ na zmiany popytu i dochodu narodowego. 

Inwestycje obok konsumpcji, wydatków rządowych i eksportu netto stanowią podstawowy 

składnik PKB. 

W dłuższym okresie czasu inwestycje przyczyniają się do rozbudowy zdolności 

wytwórczych gospodarki. Poprzez inwestycje pobudza się gospodarkę, która potrzebuję 

większej ilości czynników produkcji przez co wzrasta dochodowość podmiotów, co wywołuje 

efekt wzrostu agregatowego popytu, co z kolei wpływa na kolejny wzrost produkcji w celu 

jego zaspokojenia. Efekt ten wyrażony jest poprzez mnożnik inwestycyjny. 

Przedsiębiorstwa inwestują przede wszystkim w celu osiągnięcia zysku. Czynnikami, 

które skłaniają przedsiębiorstwa do inwestycji, są wszystkie czynniki mające wpływ na 

wielkość zysku w przyszłości. Do najważniejszych możemy zaliczyć
2
: 

 stopę procentową, 

 zmiany popytu konsumpcyjnego, 

 koszty i efektywność wyposażenia kapitałowego, 

 oczekiwania odnośnie zmiany sytuacji ekonomiczno-politycznej 

W teorii ekonomii możemy zauważyć różne podejścia do problemu inwestowania. 

Wynikają one między innymi z tego, że na przestrzeni wieków zmieniały się systemy 

ekonomiczne jak i społeczne. Aktualnie inwestycje rozumie się bardzo szeroko. Wlicza się do 

nich m.in. inwestycje portfelowe, co zmienia klasyczne postrzeganie makroekonomicznego 
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modelu gospodarki i powoduje niejasne postrzeganie pewnych procesów w niej 

zachodzących. 

 

1. Inwestycje w teoriach przedklasycznych. 

W teoriach przedklasycznych stopa procentowa nie była powiązana wyłącznie z 

podażą pieniądza. Efekt wzrostu podaży pieniądza ukazuje efekt Cantillona, w którym o 

efekcie tego wzrostu decyduje to, do kogo ten dodatkowy pieniądz trafi. Gdyby strumień 

nowego pieniądza dostał się w ręce przedsiębiorców byłby oszczędzany i inwestowany, przez 

co prawdopodobnie stopa procentowa uległa by obniżeniu. Natomiast gdyby te dodatkowe 

pieniądze trafiły do właścicieli ziemskich, zostałyby wydane na konsumpcje. Ten wzrost 

popytu konsumpcyjnego mógłby spowodować, że przedsiębiorcy chętniej płaciliby wyższe 

odsetki i byłoby ich na to stać.
3
  

Takie socjologiczne podejście jest charakterystyczne dla całej osiemnastowiecznej 

teorii łącznie z teorią Adama Smitha. Pokazuje, że poziom realnych oszczędności i inwestycji 

netto nie wynika z przesłanek ekonomicznych – poziomu stopy procentowej czy oczekiwań 

co do przyszłego zysku, a raczej z filozofii oszczędzania charakterystycznej dla pewnych 

grup społecznych. 

Ekonomiści klasyczni zakładali, że ekspansji gospodarczej zazwyczaj towarzyszy 

spadek stopy procentowej, który powodował wzrost podaży kapitału pożyczkowego.  

 

2. Zagadnienia inwestowania u klasyków ekonomii. 

W rozdziale 5 księgi II „Badań nad naturą i przyczyną bogactwa narodów” Smith 

nakreślił zasady polityki inwestycyjnej. Oparł ją na zasadzie odwrotności relacji kapitału do 

pracy. Przy jednakowym nakładzie kapitału i okresie inwestowania za kryterium analizy 

przyjął dodaną wartość netto, wyrażoną w jednostkach płacy. Odwrotność tej relacji 

rozumiana jest jako ilość pracy tworzonej przez jednostkę kapitału. Według Smitha 

produktywność sektorów klasyfikowała się następująco: 

 rolnictwo, 

 przemysł, 

 handel wewnętrzny, 

 handel zagraniczny, 

 transport. 
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Rolnictwo znalazło się na pierwszym miejscu, ze względu na przyjęte założenie 

mówiące o tym, że wartość produktu wystarcza na opłacenie renty, jak i płac oraz zysków. 

Twierdzenie to okazuje się błędne przy założeniu renty Ricarda jako nadwyżki różniczkowej. 

Przy produkcji na działce marginalnej, rolnictwo nie dostarcza więcej renty niż przemysł. 

Większa stopa obrotu kapitału krajowego w handlu wewnętrznym niż w handlu 

zagranicznym, jest powodem lepszej jego klasyfikacji. Biorąc pod uwagę okresy obrotu 

producentów, handel wewnętrzny skraca okres dwóch krajowych producentów, podczas gdy 

zagraniczny jednego. Transport znalazł się na ostatni miejscu ponieważ nie wpływa on na 

poprawę produktywności oraz nie gospodaruje oszczędnie kapitałem krajowym.  Należy 

zgodzić się z założeniem Smitha, że rolnictwo jest najbardziej produktywnym sektorem 

gospodarki, ponieważ w nim jednostka kapitału wprawia w ruch maksymalną ilość pracy
4
. 

 Klasycy zakładali, że przedsiębiorcy będą skłonni inwestować gdy będzie istniała 

minimalna dodatnia stopa zysku. Poniżej tej stopy przedsiębiorcy nie będą skłonni do 

ponoszenia ryzyka. Za tą stopę powinno się przyjąć stałą wielkość, jako minimalne 

wynagrodzenie niezbędne do istnienia kapitału. Przedsiębiorcy będą inwestować do 

osiągnięcia stanu stacjonarnego, do którego zawsze dojdziemy przy akumulacji kapitału. 

Inwestowanie nie zmienia „poziomu” stanu stacjonarnego a jedynie przyśpiesza jego 

osiągnięcie. Poprzez stan stacjonarny należy rozumieć granicę możliwości produkcyjnych. 

Czynnikiem wpływającym na produktywność i przesuwającym granicę stanu stacjonarnego 

jest postęp techniczny, którego wzrost spowoduje oddalenie się w czasie osiągnięcia stanu 

stacjonarnego. Na efekt ten wpłynie na pewno przesuwanie się w górę długookresowej 

krzywej podaży siły roboczej. Wynika to z rosnących oczekiwań pracowniczych odnoszących 

się do wyższego standardu życia. Katalizatorem tych zmian jest akumulacja kapitału, która 

podnosi „rynkową cenę” siły roboczej powyżej jej „ceny naturalnej”. Efektem tego jest 

wzrost liczby ludności, która powoduje z kolei spadek płacy do poziomu płacy naturalnej. 

Proces ten zostanie zatrzymany dopiero, gdy płace będą stanowiły całość produktu 

pomniejszonego o rentę, czyli w momencie kiedy zyski spadną do minimalnego 

akceptowalnego poziomu. W stanie stacjonarnym stawka płac jest równa kosztom utrzymania 

i przy tym poziomie następuje zatrzymanie wzrostu ludności. 

 Zyski pobudzają inwestycje co wywołuje wzrost płac rynkowych powyżej płacy 

naturalnej. Wzrost płac odbija się w kolejnych okresach na ograniczeniu inwestycji, a 

indukowany wzrost ludności wymusza obniżenie płacy rynkowej do poziomu płacy 
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naturalnej. Obniżenie płac wywołuje kolejny impuls inwestycyjny gdyż przedsiębiorcy w 

skutek obniżenia tego kosztu dysponują większą ilością „wolnego” kapitału. Ten cykl trwa aż 

do osiągnięcia stanu stacjonarnego. W sytuacji gdy akumulacja kapitału następuje bez 

przerwy, istnieje możliwość zablokowania spadku płacy rynkowej do poziomu płacy 

naturalnej. Wynika to z ciągłej przewagi popytu na siłę roboczą nad jej podażą. Efektem tego 

jest wzrost oczekiwań pracowników co do poziomu minimum egzystencji. Poziom ten 

definiowany jest jako stawka płac, przy której pracownicy nie mają już bodźca do 

„produkowania” większej ilości siły roboczej. Należy pamiętać, że w ekonomii klasycznej 

stosunek siły roboczej do liczby ludności jest wielkością stałą. Analizując ten model widać, 

że czynnikiem wpływającym na rozwój i przesuwającym system do stanu stacjonarnego jest 

akumulacja kapitału, a wzrost liczby ludności jest pobocznym czynnikiem tego dostosowania. 

System Ricardiański zakładał, że na zmiany demograficzne są wynikiem dostosowywania się 

zasobów kapitałowych do ilości siły roboczej oraz dostępnej podaży ziemi. Gospodarka dąży 

do optymalnego dostosowania się tych wielkości, a po uzyskaniu tego optimum znajdzie się 

w stanie stacjonarnym. 

 Przedsiębiorcy kierują się chęcią zysku. Chęcią tą określamy stopę zysku, której 

wielkość uzależniona jest bezpośrednio od szybkości z jaką maleją krańcowe przychody. 

Czynnikiem wpływającym na te przychody jest liczba siły roboczej gospodarstwa domowego. 

Podaż siły roboczej zgodnie z Malthuzjańską teorią, ograniczony jest jedynie przez poziom 

środków niezbędnych do utrzymania. Zapewnia to nieograniczoną podaż siły roboczej, której 

wynagrodzenie będzie na poziomie stałej płacy realnej wyrażonej w zbożu. Przy wzroście siły 

roboczej w gospodarstwie, niezbędne jest wytworzenie dodatkowej ilości zboża w celu 

wyżywienia dodatkowych osób. Ilość ta może być pozyskana na dwa sposoby, albo poprzez 

rozszerzenie uprawy na miej urodzajne ziemie, albo poprzez zastosowanie dodatkowego 

kapitału i pracy na ziemi już uprawianej, co będzie skutkować malejącymi przychodami. Zysk 

jest różnicą pomiędzy produktem netto wytworzonym przez robotnika na najmniej urodzajnej 

ziemi a stałą płacą tego robotnika wynagradzanego w pszenicy. Konkurencja wpływa na 

zwiększanie się rent właścicieli posiadających lepsze ziemie. Wraz z zwiększającą się 

powierzchnią upraw malej produkt netto na robotnika, tymczasem płaca realna się nie 

zmienia, czego efektem jest zmniejszenie się zysku przypadającego na niego. Produkcja 

pszenicy jest coraz droższa, co wynika ze zwiększonego zużycia realnych zasobów, gdyż 

wartość kapitału wyrażonego w pszenicy na robotnika wzrasta. W efekcie tych zjawisk 

motywacja inwestycyjna spada, gdyż stopa zysku maleje. Widać to w momencie podzielenia 

malejącego zysku przez rosnące nakłady przypadające na robotnika. Analiza ta dotyczy 



gospodarki składającej się w jednego sektora produkcji, jednak sytuacja nie zmieni się gdy 

tych sektorów będzie więcej. Wynika to z tego, iż wszystkie ceny mierzone są w pszenicy a 

„pieniężna” stopa zysku w przemyśle określona jest przez wyrażoną w pszenicy stopę zysku 

w rolnictwie, która z kolei całkowicie zależy od funkcji produkcji pszenicy
5
.  

Model ten nazywany jest „modelem zbożowym” i opiera się na wyznaczaniu stopy 

zysku w kategoriach czysto fizycznych bez wartościowania poszczególnych czynników. 

Należy podkreślić, że sam Ricardo nigdy nie przyjmował założeń, że płace są w całości 

wydawane na pszenice, wszystkie produkty rolne są dobrami płacowymi, oraz że wszystkie 

produkty przemysłowe są dobrami luksusowymi, nie konsumowanymi nigdy przez rolników. 

Te założenia są niezbędne do określenia przeciętnej stopy zysku w gospodarce wyłącznie ze 

stopy zysku w rolnictwie wyrażonej w pszenicy. 

Czynnikiem wpływającym na poziom inwestycji jest stopa procentowa. Ekonomiści 

klasyczni wyznawali realną teorię procentu. Na stopę procentową mają wpływ te same 

czynniki co na stopę zysku od kapitału, ponieważ w stanie równowagi te dwie wielkości są 

sobie równe. Wynika to z sytuacji, w której podwojenie podaży pieniądza wywoła 

podwojenie przeciętnego poziomu cen, czyli podaż i popyt będą dwukrotnie większe od ilości 

funduszy kredytowych, od których zależy wysokość stopy procentowej. W przypadku 

podwojenia się poziomu cen, realna ilość pieniądza w gospodarce się nie zmieni, czyli 

krzywe popytu i podaży kredytów przetną się przy tym samym poziomie stopy procentowej. 

Potrzeba zwiększenie środków kredytowych pojawia się w momencie wystąpienia wzrostu 

kosztów inwestycyjnych. Gdy koszty inwestycji wzrastają dwukrotnie, potrzeba dwukrotnie 

większych środków kredytowych. Nie wywołuje to zmian w stopie przychodu od 

zainwestowanego kapitału, co wynika z przewidywanego podwojenia się zysku pieniężnego. 

Stopa procentowa zapewniająca równowagę ostatecznie nie ulegnie zmianie gdyż popyt 

ludności na kredyty zwiększy się w takim samym stopniu, w jakim banki początkowo 

zwiększyły podaż kredytów. Wystąpi to w momencie, gdy obieg pieniężny w wyniku wzrostu 

cen, wchłonie dodatkowy zastrzyk gotówki.
6
  

Kredytodawcy w klasycznych poglądach na temat stopy tak długo zgłaszają popyt na 

kapitał, aż ich wewnętrzny krańcowy przychód, który z założenia maleje wraz ze wzrostem 

inwestycji, stanie się równy rynkowej stopie procentowej. Stopa procentowa wynika z 

zapobiegliwości inwestorów oraz krańcowej produktywności kapitału. Wykazuje ona 
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giętkość, podobnie jak płace i ceny. Wraz ze spadkiem stopy procentowej rośnie popyt na 

kapitał, natomiast oszczędności zwiększają się gdy stopa wzrasta
7
. 

 

3. Inwestycje w koncepcjach Marksa 

Marks twierdził, że kapitalistyczna pogoń za zyskami niweczy możliwości 

inwestycyjne. Cykle koniunkturalne według Marksa kształtowały się mnie więcej w 

następujący sposób: w okresach ożywienia, w wyniku akumulacji kapitału popyt na siłę 

roboczą będzie większy od jej podaży, co spowoduje zmniejszenie bezrobocia. Skutkiem tego 

będzie wzrost płac, co spowoduje zmniejszenie zysków i tempa akumulacji kapitału. 

Doprowadzi to do spadku agregatowego popytu, czego konsekwencją będzie spadek 

produkcji. Spadek produkcji wywołuje kolejny spadek popytu na siłę roboczą, czego efektem 

jest ponowne powiększenie się bezrobocia i spadek płac. Następuje przywrócenie 

rentowności z produkcji, co wywołuje możliwość wznowienia procesu akumulacji. 

Marks podkreślał, że ostateczną przyczyną każdego kryzysu w kapitalizmie, jest zły 

podział dochodów, wynikający z nienadążania wzrostu płac realnych za wzrostem produkcji 

na głowę. Występuje również możliwość zachwiania proporcji między tempem wzrostu 

produkcji dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych, przy jednoczesnej tendencji do spadku stopy 

zysku. Marks wiedział jednak, że sama podwyżka płac nie jest receptą. Nie przedłuży ona 

dobrej koniunktury w nieskończoność i nie będzie gwarantem wzrostu gospodarczego, 

wywoła jedynie niezadowolenie kapitalistów z powodu relacji płac do zysków. Marks miał na 

myśli koncepcję, w której kapitalizm zmierza do ciągłego wzrostu produkcji, niezależnie od 

wielkości popytu efektywnego, który sam tylko może nadać jej sens. Sam wzrost produkcji 

nie generuje automatycznie proporcjonalnego wzrost popytu efektywnego. Wynika to z 

obniżki stopy zysku spowodowanej nadmierną stopą akumulacji kapitału. Nie wpłyną na to 

innowacje wynikające z nowego wyposażenia kapitałowego, które zazwyczaj zmniejszają 

zapotrzebowanie na pracę i powstrzymują wzrost płac.
8
 

Wzrost płac nominalnych podczas wzrostu gospodarczego wpływa na zmniejszenie 

marży zysku brutto i netto. Ten wzrost nie wpłynie na stopę zysku, dopóki kapitaliści są 

jedynymi, którzy bez względu na warunki ekonomiczne oszczędzają i inwestują. W okresie 

recesji, obniżenie płac nominalnych wpłynie na zwiększenie marży zysku, poprzez obniżenie 

kosztów produkcji. Odbije się to jednak na popycie efektywnym, który spadnie 

proporcjonalnie do redukcji płac, co w konsekwencji będzie bodźcem redukującym chęć 
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inwestowania przez przedsiębiorstwa. Kluczową sprawą w tym systemie są bodźce do 

inwestowania, które Marks określał jako cel sam w sobie dla kapitalistów. Motywacją do 

oszczędzania i inwestowania przez kapitalistów jest chęć utrzymania statusu społecznego i 

prestiż. Z powodu takiej motywacji wielkość stopy zysku nie ma znaczenia z punktu widzenia 

inwestującego, z tym, że niewielkie stopy powodują zmniejszenie oszczędności bogatych. 

Gwarancją utrzymywania się popytu inwestycyjnego będzie uzyskiwanie z nich nawet 

niewielkiego ale dodatniego przychodu. Według Marksa w okresie długim popyt 

inwestycyjny i podaż oszczędności przedsiębiorstw są mniej elastyczne. 

Należy pamiętać, że poglądy Marksa wzięły się z analizy gospodarki, w której 

funkcjonował inny rodzaj motywacji. Głównym bodźcem rozwojowym 

dziewiętnastowiecznego kapitalizmu była „rzucająca się w oczy” akumulacja kapitału, 

gromadzonego nie w celu zwiększania indywidualnych możliwości wydatkowych, a dla 

samej zasady jego posiadania. Jeśli analizuje się sytuację w tym świetle, to można przyjąć, że 

rzeczywista cena podaży kapitału była w istocie równa zeru, co nie oznacza, że „realny koszt” 

oszczędzania był równy zeru, że społeczeństwo zmieniało dobrowolnie obecny dochód na 

dochód przyszły. Ciężar ten był przerzucany na barki utrzymujących się z płac, przy 

jednoczesnych drastycznych nierównościach w podziale dochodu. Zmniejszenie tych 

dysproporcji dochodowych, poprzez system redystrybucji dochodu narodowego (podatki, 

opieka społeczna) nie obniżyły stopy procentowej do zera, czego nie udało się uzyskać w 

przyszłym socjalizmie. Nasycenie kapitałem jest jedynym sposobem obniżenia stopy 

procentowej do zera, w wyniki czego realne dochody były by na tyle wysokie, że odroczenie 

bieżącej konsumpcji nie wiązało by się z wyrzeczeniami ze strony konsumenta.  

   

4. Keynesizm a zagadnienia inwestowania 

Keynes zasadniczo nie zgadzał się z klasykami. Twierdził, że przedsiębiorcy przy 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych kierują się instynktem zwierzęcym. Podstawowymi 

cechami jego teorii były: 

1. Stopa procentowa jest funkcją zasobowego popytu na pieniądz, pozostającą w 

interakcji z egzogenicznie wyznaczoną podażą pieniądza. Jest ona analizowana w 

kategoriach pieniężnych. 

2. Przejście z podejścia mikroekonomicznego do makroekonomicznego. Zamiana 

głównych przedmiotów analizy: okresu długiego na krótki, analizy w kategoriach 

realnych  na kategorie pieniężne, cen na ilość. 



3. Przesłanki inwestycyjne i oszczędnościowe u ludzi zależą od różnych powodów, do 

stanu równowagi doprowadzają je dopiero zmiany dochodu. 

4. Inwestycje są czynnikiem autonomicznym, zmiennym, podlegającym niepewności. 

Łączna konsumpcja i oszczędności są stabilnymi funkcjami dochodu
9
. 

Keynes twierdził, że wartość bieżącego mnożnika jest większa od jedności oraz że więcej 

niż proporcjonalny wpływ wzrostu inwestycji na dochód ma zastosowanie w takim samym 

stopniu do inwestycji publicznych i prywatnych, a faktycznie w takim samym stopniu do 

wydatków na konsumpcję i do wydatków inwestycyjnych. Oznacza to, ze polityka fiskalna 

może w przedziale jednego okresu, doprowadzić do podniesienia dochodu realnego do pułapu 

pełnego zatrudnienia
10

.  

W wersji krótkookresowej ilościowej teorii pieniądza, zakładano, że zwiększenie 

wydatków może powodować wyjście z depresji. W okresie krótkim, wzrost podaży pieniądza 

był częściowo przeobrażany w produkcję w ujęciu realnym. Argumentacja ta była 

klasycznym przed keynesowskim sposobem uzasadnienia dla robót publicznych 

finansowanych z kredytu. Keynes podszedł do tego zagadnienia inaczej. Jego uzasadnienie to 

było oparte na koncepcji konsumpcji jako stabilnej funkcji dochodu oraz definicji 

oszczędności i inwestycji jako dwóch czynnikach jednakowo istotnych. Z tych założeń 

wynika, że każdy przyrost dochodu i zatrudnienia może być osiągnięty poprzez odpowiedni 

przyrost konsumpcji, inwestycji lub wydatków rządowych. Była to funkcja konsumpcji, w 

której krańcowa skłonność do konsumpcji zawarta była między zerem a jednością, była 

mniejsza od przeciętnej skłonności do konsumpcji i spadała wraz ze wzrostem dochodu. Są to 

trzy charakterystyczne cechy keynesowskiej funkcji konsumpcji. 

 Keynes analizując zyskowność inwestycji brał pod uwagę przewidywania co do 

całych przyszłych rocznych przychodów osiąganych w trakcie całego przewidywanego 

trwania dobra kapitałowego. Funkcja popytu na inwestycje jest krzywą obrazującą krańcową 

efektywność kapitału w ogóle lub stopę przychodu ponad koszty jako rynkowej stopy 

procentowej.
 11

 Keynes krytykował Fisherowskie rozróżnienie między pieniężną a realną 

stopą procentową. Krytykę opierał na założeniu, że w momencie przewidywania inflacji lub 

deflacji, pieniężna stopa procentowa będzie się musiała zrównać się ze stopą realną. W 

przypadku braku takich przewidywań rozróżnianie tych stóp nie ma znaczenia. 

                                                        
9 M. Blaug, Teoria…, op. cit., s. 685. 
10 Ibidem, s. 668. 
11 Ibidem, s. 696. 



Keynes przy analizie ryzyka przyszłych przychodów rozróżniał ryzyko przedsiębiorcy 

od ryzyka wierzyciela. Ryzyko przedsiębiorcy wynikało z jego własnych wątpliwości co do 

przewidywanych przyszłych zysków pod kątem ich prawdopodobieństwa, natomiast ryzyko 

wierzyciela polegało na możliwości napotkania niesumiennego dłużnika. 

Podkreślał on znaczenie analizy dynamicznej przy podejmowaniu decyzji 

inwestycyjnych zwracając uwagę, że większość decyzji ekonomicznych w „dzisiejszej teorii 

ekonomii” opiera się na założeniach stanu statycznego, co powoduje jej nierealistyczny 

charakter. 

Keynes zaznaczył, że dla nowych inwestycji istotne są przewidywania długookresowe. 

Podkreślał, że zależą one nie tylko od prognozy przychodu z inwestycji, ale również od 

stopnia zaufania do trafności tej prognozy. Prognozy te są czynnikiem niepewnym, gdyż 

zależą one od wiedzy. Wiedza sama w sobie jest niepewna i z biegiem czasu jest coraz mniej 

pewna, gdyż następuje coraz bardziej zdecydowane oddzielenie się własności i kierownictwa, 

oraz zwiększające się finansowanie nowych inwestycji ze środków uzyskanych ze sprzedaży 

obiektów kapitałowych na giełdzie. Tego typu inwestycje opierają się w większym stopniu na 

przewidywaniach ludzi zaangażowanych w transakcje giełdowe, niż na przewidywaniach 

przedsiębiorców. Jest to pewnego rodzaju hazard i jak twierdzi Keynes „Gdy akumulacja 

kapitału w jakimś kraju staje się ubocznym produktem gry hazardowej, wyniki zawsze będą 

opłakane”.  

Keynes widział korelacje między bezrobociem a inwestycjami. Znalazło to wyraz w 

zaprezentowanym przez Hicksa modelu IS-LM. Redukcja bezrobocia może być zrealizowania 

przez obniżenie płac realnych, a jedyną możliwością ich obniżki jest podniesienie cen. 

Wyższe ceny wymagają wyższych stóp procentowych, co spowodowało by przesunięcie 

krzywej LM w lewo, czyli spowodowało by to obniżenie inwestycji a w konsekwencji 

obniżenie poziomu produkcji, co wpłynęło by negatywnie na sytuację gospodarczą. Wynika z 

tego, że nie ma możliwości osiągnięcia pełnego zatrudnienia, pomimo równowagi przy 

niepełnym zatrudnieniu w sytuacji wyjściowej. Patrząc na sytuację w ujęciu dynamicznym, 

należy przeciwstawić się neoklasycznej negacji każdego stanu równowagi przy mniej niż 

pełnym zatrudnieniu. Należy założyć, że zawsze istnieje taki poziom obniżki płac i cen, który 

pobudzi konsumpcję zwiększając płynność w gospodarce jak i inwestycje, obniżając stopę 

procentową. Poprzez te reakcje nastąpi przesunięcie całego układu w stronę stanu równowagi 

przy pełnym zatrudnieniu. Ten pogląd jest znany pod nazwą „efektu Piogu”. Efekt ten odnosi 

się do krzywej IS, natomiast efekt Keynesa przejawia się na krzywej LM. Efekt Keynesa 

powodował przesunięcie krzywej LM na prawo w skutek spadku cen. Efekt ten jest wynikiem 



zmiany popytu na nominalne rezerwy pieniężne spowodowane zmianami cen w sytuacji 

niepełnego zatrudnienia. Ponieważ funkcja preferencji płynności pokazuje popyt na rezerwy 

gotówkowe w wyrażeniu realnym, spadek cen powoduje obniżkę preferencji płynności w 

kategoriach realnych, w wyniku czego następuje zwiększenie popytu na obligacje, co 

wywołuje spadek stopy procentowej.
12

 

Efekt Pigou oznacza przesunięcie krzywej IS na prawo w skutek spadku cen. W 

efekcie Pigou, następuje oddziaływanie aktywów majątkowych na konsumpcję. 

Oddziaływanie to zależy od tej części zasobów pieniądza, która odzwierciedla zadłużenie 

netto rządu (pieniądz zewnętrzny), lecz nie mają wpływu na to oddziaływanie wkłady 

czekowe znajdujące się w posiadaniu prywatnym (pieniądz wewnętrzny), gdyż wzrost realnej 

wartości takich aktywów majątkowych w skutek spadku cen, jest równoważony poprzez 

wzrost realnej wartości zadłużenia banków u społeczeństwa. Efekt Piogu opiera się na 

„pieniądzu zewnętrznym” czyli złocie, pieniądzach papierowych, obligacjach rzędowych, w 

odróżnieniu od „pieniądza wewnętrznego” czyli wkładów czekowych, przy czym spadające 

płace i ceny nie wywołują żadnego efektu netto w skali agregatowej. Spadek płac i cen 

powoduje wzrost podaży „zewnętrznego” majątku płynnego w stosunku do dochodu 

narodowego, co w konsekwencji doprowadzi do nasycenia pragnienia oszczędzania a tym 

samym do pobudzania konsumpcji. 

W modelach keynesowskich konsumpcja jest endogeniczna i zasadniczo bierna -

zależna jest od dochodu, a nie od stopy procentowej. Wydatki inwestycyjne zależne są 

natomiast od oczekiwanej rentowności i od stopy procentowej wyznaczającej koszt 

pozyskiwania funduszy. Wpływają na nie fale irracjonalnego optymizmu i pesymizmu 

przez co skuteczność oddziaływania stopy procentowej na inwestycje jest wątpliwa. 

Oczekiwania efektywności, a nie poziom stopy procentowej, łączy teraźniejszość z 

przyszłością. Stopa procentowa ma charakter czysto pieniężny i jest wynagrodzeniem za 

rezygnację z płynności lub zgromadzenia zapasów na pewien czas
13

 

 

Podsumowanie 

Jak widać zagadnienie inwestowania w różnych szkołach ekonomii było postrzegane 

inaczej ale wszystkie one zgadzały się, że przedsiębiorcy inwestują przede  wszystkim w celu 

osiągnięcia zysku. Analizowały one również te same czynniki wpływające na inwestycje, 

które pokazują następujące zależności: 

                                                        
12 Ibidem, s. 709 
13 B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne…, op.cit., s. 76. 



 Depozyty przedsiębiorstw oraz wielkość kredytów, to czynniki w dużej mierze 

wyprzedzające powstawanie nowych inwestycji. 

 Oczekiwana stopa zwrotu ma podstawowe znaczenie w podejmowaniu przez 

przedsiębiorstwo decyzji inwestycyjnej. 

 Stopy procentowe mogą mieć istotny wpływ na decyzje inwestycyjne. 

 Impulsy monetarne wpływają na decyzje inwestycyjne.  

Oczywiście istotny wpływ na podejmowanie decyzji inwestycyjnych ma rzetelna 

analiza ekonomiczna ale nie da się ukryć, że jak zauważył Keynes przy podejmowaniu 

decyzji inwestycyjnych główną rolę odgrywają „zwierzęce instynkty” przedsiębiorców 

nastawionych głównie na maksymalizację zysku
14

.  
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Streszczenie 

W teorii ekonomii możemy zauważyć różne podejścia do problemu inwestowania. 

Wynikają one między innymi z tego, że na przestrzeni wieków zmieniały się systemy 

ekonomiczne jak i społeczne. W artykule przedstawione zostaną różne podejścia do 

problematyki inwestowania w wybranych koncepcjach ekonomicznych. Analizie zostaną 

poddane inwestycje w teoriach przedklasycznych, klasycznych, Marksa oraz Keynesa 
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