INVESTICE

ÚVOD
Rozlišení investic na:
Fixní investice
Bytová výstavba, stroje a zařízení
Opotřebování (amortizace)

Změna stavu zásob
Růst zásob investice/pokles zásob desinvestice
Reálné investice – cílem této kapitoly
Finanční investice – propojení s reálnými investicemi
Investice do lidského kapitálu – vzdělání
Investice vs. Kapitál
Investice tok – kapitál stav (vana)
Investice vytváří kapitál
Celkové investice = nové investice + investice na opotřebení kapitálu
K2=K1-δ.K1+I2

HDP=C+I+G+NX

Investice jsou nejcitlivější složkou HDP
Procyklické chování
Růst HDP – růst investic / pokles HDP – pokles investic
Investice (mimo jiné!) značně závisí na očekávání –pozitivní/negativní

OPTIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ KAPITÁLU PRO FIRMU
Neoklasický přístup
Produkční funkce Q=f(K,L1)
Neexistuje technologický pokrok + množství práce fixní
Klesající výnosy z kapitálu (variabilního vstupu)
Změna množství kapitálu – pohyb po křivce
Změna (růst) množství práce - posun celé křivky
Zlepšení technologie stejný efekt – efektivnější (lidé/stroje) = vyšší výstup
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Q=f(K,L2)
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Cíl maximalizace zisku

Výchozí bod zisková funkce:
Konstanty: w,L,r,P

Derivace podle K

Firma maximalizuje zisk, když:
Vyrovná příjem z mezního produktu kapitálu (MRPK )
S mezním nákladem ne kapitál (MFCK )
Peníze které nám přinese další stroj = peníze kolik nás stojí další stroj

MRPK =MFCK
r – náklad obětované příležitosti(o kolik přicházím)
Rozhodování uložit peníze/investovat do výroby
Počítáme s reálnou úrokovou mírou!!!
i=r+πe
Inflace postupně ovlivní i příjmy firmy – zajímá nás reálný náklad
Pokud neuložím peníze do banky přicházím reálně o – r.PK
MFCK =r.PK
Opotřebení – další „kus“ kapitálu – obnovit předešlé množství (δ)
MFCK =(r+ δ). PK
K* - optimální množství
KA: více kapitálu = větší zisk
KB: snížení kapitálu = větší zisk
Sníženi – desinvestice (opotřebení)
Záporné čisté investice
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Růst výstupu
Při zvyšování výstupu firma musí najímat jak dodatečný K, tak i L
Jinak by nemaximalizovala zisk
Změna množství práce – změna MPK – posun MRPK
Nové optimální množství kapitálu K**
Nový optimální množství závisí na: MFCK + MFCL!!!
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K**=λ.Q
MRPK
MFCK

Optimální zásoba K závisí:
+ w,Q
-r,δ
Derivace a porovnání s nulou
MFCK
MRPK

MRPK
K*
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Poptávka po investicích
Investiční poptávka:
Přechod z výchozího stavu kapitálu (K1) k optimální stavu kapitálu K*

Pro jednu firmu
Firma dosáhla v minulém období optimální zásoby kapitálu K* t-1 při Qt-1
V dalším období chce zvýšit výstup na Qt – musí zvýšit množství kapitálu na K*t
Změna výstupu vyžaduje investice It
K*=λ.Q
It=K*t-K*t-1
It=λ.Qt-λ.Qt-1=λ.ΔQ
λ-akcelerátor

Model akcelerátoru
Popis dopadu změny výstupu (1 firma Q)
Na velikost investic
It=λ.ΔQ
λ-akcelerátor
Změna produkce má vliv na změnu investic
„čím větší ZMĚNA výstupu, tím vyšší investice“
Velikost změny závisí na velikosti akcelerátoru – w/(r+ δ).PK

Firmy nepřizpůsobují množství kapitálu optimální úrovni okamžitě
Postupné investování

Model flexibilního akcelerátoru
Nová optimální úroveň kapitálu nenastává ihned
Existuje časové zpoždění – postavit JETE nejde do roka
Postupné investice
I

It=ε.(K*t-K*t-1)
It= ε. λ.ΔQ

ε- postupné investování
(čím vyšší, tím rychlejší zaplňování
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AGREGÁTNÍ POPTÁVKA PO INVESTICÍCH
Výstup jedné firmy nahradíme agregátním výstupem Y (HDP)
Poměr MFCL a MFCK λ průměr pro celou ekonomiku
K*=λ.Y
It=λ.Yt-λ.Yt-1
It=λ.ΔY
Model akcelerátoru
Model flexibilního akcelerátoru – postupné investice
It= ε. λ.ΔY
It- hrubé investice
Hrubé investice v ekonomice budou záviset na:
Pozitivně na ε, ΔY, w
Negativně na r,δ

w/(r+ δ).PK

Investiční akcelerátor vs. Výdajový multiplikátor
Výdajový multiplikátor
Jak se změní výstup, když se změní autonomní výdaje
ΔY=α.ΔI
Investiční akcelerátor
It=λ.ΔY
Období prosperity:
Firmy očekávají růst výstupu – investují (A)
Investice mají svůj podíl na následném růstu Y (multiplikační proces)
Nelze růst do nekonečna – hospodářský růst
Období recese:
Pesimistická očekávání – pokles investic (A)
Dopad na pokles výstupu Y (multiplikační proces)
Uvažování flexibilního akcelerátoru
ČÁSTEČNÉ vysvětlení proč se recese plně projeví se zpožděním

TOBINOVO Q
Investice firem jsou financovány z:
1) Vlastních zdrojů
2) Bankovních úvěrů
3) Pomocí emise dluhopisů/akcií
Kontinentální Evropa rozdíl oproti anglosaským zemím

Vlastní zdroje – majetek akcionářů
Rozhodnutí investice/rozdělení mezi akcionáře (dividenda)
Má cenu reinvestovat zisky firmy?
Hodnota firmy – nejpoužívanější modely oceňování DCF (equity)
Současná hodnota očekávaných příjmů pro akcionáře
Cena akcií by měla odrážet cenu společnosti
Hodnota na základě reprodukčních cen
Oceňováni hodnoty majetku – za kolik bychom jej znovu pořídili
Hodnota prosperujících společností bývá vyšší, než činí reprodukční náklady
Nehmotná aktiva (know-how) Google, Apple

Pomocí akciového trhu lze určit hodnotu společnosti (tržní kapitalizace)

Tobinovo q vyjadřuje vztah mezi:

Pokud je q>1 – vyplatí se s rozšiřováním společnosti
Vybavení 10 mil. Počet akcií 10000 a tržní cena 1500Kč/kus
Hodnota firmy je 1500.10000=15 000 000
Firma je motivována dále investovat, jelikož q=1,5
Roste budoucí zisk pro akcionáře
q<1 – firmy plně neobnovují amortizovaný kapitál

Recese – snížení cen akcií – další „popud“ ke snižování investic do firmy
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Tobinovo q

Růst úrokové míry a PV firmy

INVESTICE DO ZÁSOB
Zásoby:
Výrobky, meziprodukty, materiál a suroviny
Důležité pro pochopení další kapitoly (model důchod-výdaj)
Rozdělení na plánované a neplánované zásoby

Plánované zásoby
Firmy drží předem stanovené množství zásob na skladech
Zajištění pro kontinuální výrobu popřípadě pro uspokojení poptávky
Spojeno s náklady na skladování (režijní náklady, úroková míra)
Neplánované zásoby
Neočekávané změny v agregátní poptávce se odrazí na stavu zásob
Neplánovaný pokles v AD – růst zásob
Neplánovaný růst AD – pokles zásob

Poptávka po investicích do zásob
Závisí na očekávaných prodejích
Z*=τ.Se

Z*-úroveň zásob
τ- ostatní faktory (r, skladovací náklady atd. )
Se- očekávané prodeje
Opět předpoklad postupného přizpůsobování stavu zásob (ε)
Δ Zt= ε. (Z* t -Zt-1)
Δ Z t = ε. (τ.Set-Zt-1)
Neplánované investice do zásob
Δ Z t = ε. (Set-St)
Celkové investice do zásob = plánované + neplánované

∆𝑍𝑡 = 𝜀1 . τ. 𝑆𝑡𝑒 − 𝑍𝑡−1 + 𝜀2 . (𝑆𝑡𝑒 − 𝑆𝑡 )

