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ÚLOHA FIN. SYSTÉMU V GLOBÁLNEJ EKONOMIKE A JEJ FUNK CIE 
Ekon. systém pozostáva z domácností, firiem, štátu a zahraničia. Stretávajú sa na trhoch T a S, trhoch 
VF a finančných trhoch. (fin. trh ako súčasť ekon. systému) 
- systém vzťahov, inštitúcií a nástrojov, pomocou kt. dochádza k sústredeniu, alokácii 
a prerozdeľovaniu dočasne voľných fin. zdrojov jednotlivých subjektov na báze pôsobenia ponuky 
a dopytu. Pôsobenie P a D vpláva na cenu zdrojov, kt. je vyjadrená kurzom fin. nástroja, kt. 
ovplyvňuje úrok. miera. Voľné fin. zdroje sa umiestňujú na fin. trh, aby sa zhodnotili max. pokiaľ P 
a D pôsobia bez bariér.  
Keď sme vlastníkmi, chceme dosiahnuť max. výnos. Ak sme dlžníci, chceme to dosiahnuť pri minim. 
Noch. Tieto protichodné tendencie optimalizujú činnosť fin. trhu. 
Začiatky fungovania fin. trhov sú spojené s liberalizáciou až prílišnou (30. roky 20. st.). Odvtedy sa 
pristupovalo k postupnej regulácii fin. trhov – regulácia najmä zo strany štátu prostred. právnych 
noriem. (regulácia sa ukončila v 60. rokoch) 
Účastníci trhu pochopili pravidlá hry, kt. sa stali ich súčasťami. Začína sa proces deregulácie. 
Samoregulácia – z vnútra fin. trhy sami seba regulujú (vnútorné poriadky – burzový poriadok). 
Cieľom fin. trhov je dosiahnuť stav optimálnej alokácie fin. zdrojov v ekonomike, pričom formou ako 
to dosiahnuť je poskytovanie úverov. Úverový vzťah je základ. vzťahov vo fin. systéme. 
Systém inštitúcií na fin. trhu  
- vrcholná inšt. je burza, sprostredkovatelia sú banky, poisťovne, ... 
Nástroje – všetky fin. inštrumenty, s kt. sa obchoduje na fin. trhoch, kapitálových, devízových, 
poisťovacích trhoch, trhy zlata a komodít, peňažný trh. Cieľom je zabezpečiť pre ekonomiku premenu 
úspor na investície. Investície sú súčasťou HDP, kt. meria výkonnosť ekonomiky. 
Kvalitu FT  posudzuje niekoľko ukazovateľov - šírka, pružnosť hĺbka 
Trh je široký, ak je na ňom dostatočný počet objednávok na nákup a predaj CP za rovnovážnu cenu 
(kupujúci sú ochotní kúpiť len za rovnovážnu cenu). 
Trh je hlboký, ak existuje dostatočný počet objednávok na nákup a predaj za cenu, kt. je naj aj pod 
rovnovážnou cenou (kupujúci sú ochotní aj preplácať). 
Šírka a hĺbka súvisia s likviditou nástrojov na FT. Najvyššiu likviditu majú na širokom, trhu. Hlboký 
trh je menej likvidný, pretože je tu kolísanie kurzu – volatilita. 
Pružnosť súvisí so schopnosťou trhu rýchlo reagovať a absorbovať fin. nástroje, kurzotvorné infcie. 
Funkcie FT : 1. funkcia mobilizačná 
  2. funkcia alokačná (pri cieľoch FT) 
ad. 1) sústreďovanie voľných zdrojov vo forme reálneho kapitálu, ale aj vo forme úverových zdrojov 
(je tu časová väzba na dobu splatnosti). KD zdroje sa nazývajú fiktívny kapitál – špekulačný 
(portfóliové investície) kapitál, nevytvorí ďalšie reálne investície. DD zdroje predstavujú zdroje 
reálnych priamych investícií. 
Medzinárodné FT  
- vznikol internacionalizáciou národných trhov – národné FT umožnili prístup cudzím investorom, aby 
sa na nich mohli realizovať. Sú: 

a) internacionálne trhy 
b) univerzálne trhy, lebo zdroje kt. sa na nich umiestňujú, sa využívajú vo všetkých sférach ekon. 
c) globálne trhy – sú mimo kontroly národ. inštitúcií, súvisí to s dereguláciou 

- nestabilita (znak medzin. FT), kt. spôsobuje výkyvy, kolíšu kurzy ako cena nástrojov. Na nestabilitu 
vplývali cyklické výkyvy ekon. (primárne). V konjunktúre rastú investície, existuje dôvera investorov, 
FT má stabilný rast. V depresii je to naopak, ale pokles nie je stabilný. Na medzin. FT dochádza ku 
konkurencii kapitálu prichádzajúceho z rôznych zdrojov a snahou umiestniť ich čo najlepšie (prejavilo 
s to najmä počas 2 ropných kríz – 70. až 90. roky). Vznikli centrá off- shore. 
Členenie fin. trhov: 1. národné trhy 
   2. regionálne trhy 
   3. FT zoskupení integračných, menových (EÚ, ...) 
   4. medzin. trhy v podobe fin. centier a off – shore trhov (daňové raje) 
Členenie medzinár. trhov z vecného h ľadiska:  



1. peňažné trhy medzin. charakteru – absorbujú zdroje, kt. splatnosť je do 1 roka, disponujú 
pohyblivou úrok. sadzbou, preferujú sa pohyby depozít ukladaných na určité termíny, cieľom 
je získať výhody z výkyvov úrok. sadieb. 

2. kapitálové trhy – umiestňujú sa tu nástroje s dobou splatnosti od 1 do 10 rokov – SD a DD sú 
nad 10 rokov. Úrok. sadzby sa vyznačujú možnosťou fixovať ich, reagujú na podstatné zmeny 
v ekon. 

3. devízové trhy – slúžia na obchodovanie s menami, kt. predstavujú svetové rezervné meny, 
najmä USD, EURO, JEN  

4. trhy zlata –obchodovanie sa sústreďuje do fin. centier – Londýn, Zürich, New York, Paríž, 
Luxemburg, Honk Kong, Singapur. Realizujú sa tu promptné – okamžité obchody 
a termínované obchody a obchody za účelom špekulácie. 

5. poisťovacie trhy – obchoduje sa s produktmi poistenia a zaistenia 
EURO menový trh (EURO dolárový trh)*  
- zaviedol sa v rámci medzin. bank. trhu a dochádza tu k transakciám v mene inej ako je mena krajiny. 
* EURO aj USD sa najčastejšie používajú na EURO menovom trhu. 
 
Z teritoriálneho hľadiska najväčšími fin. centrami sú: 
Londýn: - najväčší denný objem devízových transakcií 
  - špecializovaná burza CP, trh zlata 
  - je prestupným centrom medzi americkým a európskym  trhom 
New York, Philadelphia, Chicago, Miami – Severoamerické 
Singapur, Honk Kong, Tokio – 
 
 

EFEKTÍVNOS Ť FIN. SYSTÉMU (FS) 
 
Efektívnosť fin. trhov – alokačná a operačná efektívnosť 
Instit. usporiadanie FT by malo tvoriť alok. a oper. efektívnosť. 
Alokačná efektívnosť – fin. prostriedky sú alokované v jednotkách s najvyšším rizikovo očisteným 
výnosom. Ak sa dosiahne, tak hodnota výstupu 1 jednotky nemôže narásť bez toho, aby nedošlo 
k poklesu inej jednotky – Paretovo optimum. Dá sa dosiahnuť, ak všetky infcie sú reflektované 
cenami fin. nástrojov. Ak to tak nie je, tak fin. trh vysiela falošné signály, kt. ovplyvňujú rozhodovanie 
makro. a mikroekon. subjektov. 
Operačná efektívnosť – transfer fin. prostriedkov pri najnižších Noch. Nižšie Ny alokácie fin. 
prostriedkov prispievajú k rastu výstupov na jednotku vstupov. 
FS slúži k max. agregátneho bohatstva, aby sa to dalo splniť, musia trhy fungovať na čo najvyššej 
alok. a oper. efektívnosti. 
 
Privátny a sprostredkovateľský trh. 
Vo vyspelých štátoch existujú dva kanály alokácie prostriedkov:  

1. fin. trh privátny – od prebytkových jednotiek k jedn. deficitným v ... Prebytkové jednotky 
investujú svoje úspory do týchto nástrojov. Efektívnosť je zvyšovaná priamou alebo 
nepriamou asistenciou investičných bánk, sprostredkovateľov, firiem CP. 

2. sprostredkovateľský – fin. sprostredkovateľ – banka, poisťovňa, investičný, penzijný fond. 
Fin. sprostredkovateľ emituje sekundárne fin. inštrumenty (depozitá, poistné zmluvy, podiely...) 
Transakcia obsahuje v sebe 2 separátne, ale zároveň súbežné transakcie: 

1. sprostr. emituje sekundárne inštrumenty, kt. nakupujú prebytkové jednotky 
2. sprostr. nakupuje primárne nástroje, kt. emitujú deficitné jednotky 

Prebytková jednotka využíva služby fin. sprostredk., kt. alokuje zhromaždené zdroje na svoj účet 
a riziko. 
Sprostr. fin. trhy sú bankové trhy – dominantné postavenie na európskych trhoch 
USA, Kanada, Japonsko – dominantné postavenie tu majú privátne fin. Trhy 
SR- väčšina fin. prostriedkov je alokovaná cez sprostredkovateľské trhy. Privatizácia prispela 
k alokácii zdrojov cez privátne fin. trhy. 



Privátne fin. trhy = trhy CP  
Je významný tým, že: (Úlohy trhu CP): 
1. trh CP umožňuje deficitným jedn. (vláda, firmy)získavať zdroje pre fin. aktivity 
2. alokuje sa kapitál do oblastí produktívneho využitia 
3. tvorí motiváciu pre tvorbu úspor domácností 
4. vytvárajú sa tu kontinuálne ceny fin. nástrojov (tvoria sa bez porušenia) – vieme zmapovať vývoj 
v minulosti a predikovať vývoj v budúcnosti 
5. umožňuje alokovať riziko vzhľadom k očakávaným peň. tokom z fin. inštrumentov 
6. znižuje Ny fin. transakcií 
7. umožňuje výkon vlastníckych práv 
Voľnými peň. prostriedkami disponujú  domácnosti, kt. vo vyspelých štátoch tvoria 60 – 70% úspor. 
Samo obyvateľstvo nakupuje CP. 
Rozsiahle toky vo vyspelých štátoch sú: 
 domácnosti (veritelia) k  –––––––   firmám (dlžníci), vláde 
Umiestňujú sa do fin. kapitálu alebo reálneho kapitálu. Každý investor je motivovaný tak,. Že jeho 
konanie napomáha k alokácii tam, kde môžeme dosiahnuť čo najvyšší výnos vzhľadom k riziku. 
Trh CP je miesto, kde fungujú reálne ceny, kurzy a úroky – všeobecne platný súradnicový systém, kt. 
je relevantný pre rozhodovanie firiem, domácností, zahr. subjektov. 
Význam  trhu CP: 
- trh CP je miesto, kt. umožňuje investorom diverzifikovať majetok medzi veľký počet fin. nástrojov 
a tým znižovať riziko. 
Znižujú transakčné Ny: 

a) vyhľadávanie Nov, môžu byť explicitné Ny, keď sú vynaložené na zverejnenie záujmu kúpiť 
alebo predať na.... Implicitné Ny sú spojené s hodnotou času, kt. vynaložíme na hľadanie 
partnera. 

b) Informačné Ny – ohodnocovanie vnútornej hodnoty fin. nástrojov 
Trhy CP:  
- akciové trhy – vytvárajú tlak majiteľov akcií na manažment fy, aby max. ... 
Mngt je pod stálym tlakom akciových trhov, aby mngt konal v záujme majiteľov. 
 
1. Ak sústavne rastie efekt. trhov, nie je to efektívne, lebo rastú špekulatívne obchody, kt. odchyľujú 
akciové kurzy od ich vnútorných hodnôt. 
2. konflikt záujmov –  manažment vs. Akcionári. 30. roky – klasická teória oddeleného vlastníctva 
a riadenia. V 80. rokoch vznikla moderná verzia od Jensena – Teória zastúpenia, kt. odporúča 
privatizáciu akcií – aby sa skupovali akcie man. spoločností a zlikvidovali sa obmedzenia max. 
podielu inves. investorov v jednotlivých a. s. Aby tu nebol konflikt záujmov. 
Štruktúra trhu CP:  
Trh CP – systém ek. vzťahov a inštitúcií, kt. sprostredkúvajú, sústreďujú, alokujú, realokujú fin. 
prostriedky a CP. 
 
 
Rozdeľujeme na: 
1. a) primárny (trh nových CP) – CP sú tu emitované  
 b) sekundárny – emitent CP umiestnil na trhu právo, kt. je s CO spojené 
Kupujúcim je ten, kt. chce svoje peniaze uložiť do CP – je investorom. Zatiaľ čo emitent CP získava 
peň. prostr. na primár. trhu na stanovenú dobu; nákup CP pre investora neznamená trvalé investovanie 
peň. prostriedkov. 
Na sekund. trhu dochádza k redistribúcii už získaného kapitálu k rôznym vlastníkom. 
Ad. b) - burzové trhy CP 

- mimoburzové trhy CP – OTC trhy – nie sú regulované burzovými pravidlami – RM systém 
2. Trh obchodovaných nástrojov: a) akciové trhy 
     b) trh dlhopisov 

c) trh finanč. derivátov (opcie, fin. futurity, swapy, forwardy, 
...) 

3. z časového hľ.: a) peňažný trh 



   b) kapitálový trh 
4. hľ. teritoriálne: a) národné trhy – obchodujú sa inštrumenty domácich emitentov 

b) zahraničné trhy – inštrumenty umiestňujú zahr. emitenti a sú denominované 
v mene krajiny, v kt. sú emitované 
c) eurotrhy – eurofinančné inštrumenty (EURO-DOLAR), sú emitované 
a obchodované v zahraničí v inej mene, než je mena krajiny – sú 
denominované v euro-menách 

 
REGULÁCIA TRHU CP 
Priem. trh CP je najviac regulované odvetvie, najmä vo vyspelých ekon. 
Príčina intenzívneho zasahovania štátu: 
ŠKOLA VEREJNEJ VOĽBY tvrdí, že Py vítajú reguláciu, lebo brzdí konkurenciu – tlak na reguláciu 
hlavne od investičných bánk. „Zajatecká teória regulácie“ – regulované objekty sa snažia ovládať 
reguláciu. 
Ako prví to zaviedli v USA, lebo bola voľnosť trhu CP zneužívaná, robili sa podvodnícke priem. 
operácie v prospech určitých orgánov – 1911 v štáte Kansas, prvé náznaky regulácie. To bolo len v 1 
štáte, inde fungoval trh bez regulácie do r. 1933. 
1929 – 1933: kríza, ešte viac sa rozšírili podvodnícke aktivity – prací predaj, čerenie, vytváranie 
nelegálnych obchod. Skupín. 
Prací predaj – operácie sú vykonávané, aby sa získala strata pre daňové účely alebo aby sa podarilo 
oklamať niekoho, aby začal veriť, že došlo k zmene trhovej ceny. 
Čerenie – zneužívanie dôvery zákazníkov; profitovanie z častých operácií pre zákazníkov 
 
Nelegálne obch. skupiny – má cieľ: zmanipulovať kurzy fin. inštrumentov. Ak je cieľ splnený, skupina 
zanikne. Sú tu zoskupení tí, kt. dodávajú insider infcie (neverejné). 
- skupovanie CP až do doby, kým skupina začne vlastniť väčšinu týchto CP . 
Investovalo sa tu až do výšky 90% s požičanými prostriedkami. 
Pred r. 1929 neskutočne narástli kurzy CO a prudký pád sa začal v októbri 1929, kurzy začali prudko 
klesať, začali sa predávať CP, lebo strácali nielen svoje prostriedky, ale i požičané. CP sa stával 
nelikvidným, banky začali krachovať. 
6. 3. 1933 – Roosevelt uzavrel všetky banky, zastavila sa ich činnosť a o týždeň neskôr By, kt. 
preukázali likviditu, mohli začať pracovať. 
- reforma všetkých aktivít 
1993 – zákon o CP 
1934 – zákon o burzách 
- začala sa regulácia 
 
 
CIELE A NÁSTROJE REGULÁCIE 
 
Ciele: a) zabezpečenie stability trhu CP 
 b) zabezpečenie dôveryhodnosti trhu CP 
 c) ochrana investorov 
V jednotlivých krajinách sa spektrum nástrojov líši. 
1. informačná povinnosť emitenta slúži pre zabezpečenie dostatočného množstva aktuálnych 
a významných infcií emitentom. Infčná povinnosť začína pri emisii tak, že emitent vyhotoví prospekt 
pred emisiou a po celú dobu obchodovania musí zverejňovať obchodné správy. 
Regulatívne inštitúcie neurčujú, či emitent je al. nie je kvalitný. Ich úlohou je preveriť pravdivosť 
a úplnosť zverejnených infcií. Regulatívne inštitúcie sa zaoberajú aj: 
 - odhaľovaním obchodov s insider infciami a praním špinavých peňazí 
Neverejná infcia je verejnosti neznáma kurzotvorná skutočnosť týkajúca sa 1 al. viacerých emitentov 
CP, pričom vo vyspelých krajinách sa za zneužívanie nepostihuje len primárna osoba, ale aj 
sekundárna osoba (osoba získavajúca infcie od primárnej). 
Neverejné infcie sú neatraktívne pre veľké a. s., pretože ich využitie nevyvolá výrazné kolísanie 
trhovej hodnoty firmy. Pozornosť regulatívnych inštitúcií (RI) sa zameriava na malé a. s., kde trhová 



hodnota kolíše. Indície získavajú tak, že sledujú a. s. a trhová hodnota firmy začne kolísať, ale nie 
kvôli kolísaniu makroekon. veličín. 
Živná pôda pre neverejné infcie je, ak sa realizujú akvizície a fúzie. Obchody založené na insider 
infciách sú negatívnym javom, lebo dochádza k ochladzovaniu dôvery investorov. Sú aj takí, kt. 
obhajujú insider obchody, lebo zvyšujú aktivitu podnikateľov a umožňujú suplovať neschopnosť 
verejnosti oceniť hodnotu určitej správy; sú prospešné, keď niektoré nové infcie nie je možné 
zverejniť. 
Pranie špinavých peňazí sa začalo používať pred desaťročiami, keď bolo treba legalizovať 
kontrabanky. Expanzia prania bola pozorovaná v 2,. Pol. 70. rokov – hnutie hippies v USA, začali sa 
používať drogy. Väčšina platieb za drogy sa uskutočňuje v hotovosti, kt. sa potom naakumuluje a musí 
byť zlegalizovaná. Proces legalizácie sa robí vypraním. V jednotlivých ekonomikách sa presúvajú 
veľké sumy cez účty v bankách, presúvanie bankových súm – nákup/predaj CP, šekov, zlata, fin. 
derivátov. 
Špinavé peniaze sú peniaze pochádzajúce z trestnej činnosti (drogy, zbrane, obchod s ľuďmi, veľké 
fin. podvody, sprenevery, prevádzkovanie hazardných hier, falšovanie peňazí, CP, ...). Dostávajú sa do 
legálneho systému zatajovaním ich pôvodu. Na pranie sa používajú banky, zmenárne, investičné 
spoločnosti, fondy atď. 
Uložia sa na veľké množstvo účtov a potom sa rýchlo prevedú do zahraničia. Potom sa transferujú do 
štátov, kt. chýba daňová regulácia. 
- uskutočňujú sa platby medzi firmami za neexistujúce produkty 
V USA sa zrealizovala aféra Pizza connection – veľký heroínový gang. Obchod s heroínom bol krytý 
obchodom s pizzou. 
Vo vyspelom svete je medzinárodný koordinovaný postup, kt. vznikol v 80. rokoch. Vznikla Dohoda 
o vyhľadávaní, zadržiavaní ............ 
- EÚ zareagovala v r. 1991, európske štáty musia prijať právnu úpravu, kt. zväzuje k identifikácii 
klientov bank. operácií. V EÚ sa nahlasujú operácie presahujúce hodnotu 15 tis. EURO. 
- je zavedená povinnosť dodržiavať predpisy etického správania, kapitálová primeranosť, poistenie 
majetku investorov 
Súčasné trendy regulácie: 

a) deregulácia – upúšťa sa od administratívnych nástrojov, preferujú sa trhové nástroje 
(odbúravajú sa bariéry pre zahr. firmy. Investor by mal byť primárne chránený ... 

b) harmonizácia – medzinárodne koordinovaný postup pri regulácii trhu s CP a jeho účastníkov 
c) samoregulácia – počiatky obchodovania s CP.  

1. primárni tvorcovia regulat. Politiky sú je  realizátormi 
2. samoregulujúce inštit. Sú financované účastníkmi trhu až potom zo štátnych 

prostriedkov 
Samoregulácia – jej oprávnenie musí byť delegované 
Oprávnenie – kótovanie CP, zúčtovanie a vyrovnávanie burzových obchodov, prideľovanie licencií 
brokerov. 
Samoregulujúce inšt. sú priamo zodpovedné svojím členom, musia prijímať opatrenia, kt. sú najmenej 
v rozpore s trhovými silami. 
 
Súčasné trendy na finančných trhoch:  

1. reštrukturalizácia bánk a finančných inštitúcií 
2. sekuritizácia 
3. vznik fin. inovácií 
4. internacionalizácia FT 
5. inštitucionalizácia FT 
6. integrácia FT 
7. intelektualizácia FT 
8. reforma kurzových systémov 

 
ad. 1) Reštrukturalizácia bánk a fin. inštitúcií 
- banky sa tzv. konsolidujú, vytvárajú sa z nich veľké fin. supermarkety, majú silnú mrktovú 
orientáciu, prejavuje sa u nich tlak na úsporu Nov, hlavne v EU, USA, Japonsku. 



Konsolidácia – proces zníženia počtu bánk operujúcich na fin. trhoch. Dochádza k zväčšovaniu ich 
priem. veľkosti. 
Konsolidačný trend môže byť vyvolaný:  
a) reguláciou 
b) trhovými silami – môže byť motivovaný tým, že sa dosahujú úspory z rozsahu, kt. umožňujú pokles 
jednotkových Nov pri vzrast objemu zrealizovaných obchodov. 
- empirické výskumy túto tézu nepotvrdzujú. Platí opak, veľké banky majú rast Nov z rozsahu, krivka 
priem. Nov v bankovníctve má tvar plochého U. Z hľ. ziskovosti sú najviac ziskové stredné banky. 
- nadmerné bankové kapacity – týmto motívom sú vysvetľované fúzie v Európe. (len veľmi silné 
národné banky sú schopné prežiť konkurenčný boj) – dochádza k radikálnemu poklesu vkladov u bánk 
na reálnej hodnote fin. aktív. Zmenila sa štruktúra obchodov bánk, rozmohli sa mimobilančné 
obchody. 
 Podiel banky na HDP 
 USA  47 – 48 
- bankovníctvo rástlo v USA rýchlejšie než celá hosp. ekonomika. 
- rast veľkosti bánk znamená bezpečnejší bankový priemysel – veľká banka vie lepšie diverzifikovať 
investície a tým znížiť riziko – prax ukázala iné – do veľkého rizika sa dostávajú veľké banky. 
Trend konsolidácie je vyvolaný verejným sektorom, treba sa zamerať na vládnu politiku „too big too 
fast“, kt. bojuje proti monopolnej politike v bankovom sektore, proti bank. prevzatiam a nepriateľstvu. 
Keď banka dosiahne určitú veľkosť, prestanú sa na ňu zameriavať, lebo ju pokladajú za dosť veľkú, 
aby zbankrotovala. Ak sa dostane do ťažkostí, tak je vyplatená zo štátnych prostriedkov. Ak sa banka 
dostane do určitej veľkosti, akciové trhy na ňu reagujú dobre. Keď sú manažéri ochraňovaní, tak má 
motiváciu expandovať veľkosť banky až na úroveň jej efektívnosti. Samotná regulácia bráni 
efektívnosti, výmene neefektívnych manažérov. Bankový sektor umožňuje zvyšovať trhový podiel B, 
a tým dosahujú monopolný zisk – sú motivovaní k tomu, aby sa ďalej zlučovali. 
!!!Konsolidačný proces vyvoláva nevhodná štátna regulácia, a nie trhové sily. !!! 
Dnešné banky poskytujú diverzifikovanú škálu služieb, je možné diverzifikovať riziko do šírky, 
dosahujú sa úspory zo sortimentu, dosahuje sa synergický efekt pri spájaní bánk, poisťovaní = dôvody 
vzniku veľkých bánk 
 
Ad. 2) Sekuritizácia 
- dochádza k zväčšovaniu objemu alokovaných prostriedkov prostr. CP, dochádza k znižovaniu 
alokácie fin. prostriedkov prostr. úverových zmlúv. Trend podporujú aj komerčné B, takto reagujú na 
bankovú reguláciu (na B sa vzťahujú pravidlá kapitálovej primeranosti, požiadavky na VK zvyšujú 
hraničnú výšku), kt. je vo svojej podstate snahou B zvyšovať požiadavky na min. výšku VK. Realizuje 
sa vo fázach: 

1. B poskytne úvery a úvery rovnakých charakteristík zhromaždí v balíku 
2. Banka predá balík inštitúcii, kde sa nevzťahuje regulácia, v praxi to znamená, že balík sa 

spravuje aj naďalej 
3. nebanková inštitúcia vystaví na budúci CF z balíka úverov postupované CP, kt. prevezme 

určitá investičná banka (IB) 
4. IB predá investorom 

- je to premena úrokového obchodu na sprostredkovateľský obchod, znižujú sa Ny na získanie 
kapitálu, zlepšuje sa rentabilita 
 
ad. 3) Vznik fin. inovácií 
začiatky 30. rokov. Fin. inovácie vznikli v dôsledku zvýšenia rizika, konkurencie, obchádza sa 
banková regulácia. Druhy inovácií: 
a) finančné deriváty – opcie, fin. futurity, swapy 
b) homebanking ? 
 
ad. 4) Internacionalizácia FT 
- dlhodobý proces prelínania jednot. národných trhov do globálneho jednotného trhu 
Uskutočňuje sa prostr. 4 kanálov: 

- 24 hodinové obchodovanie s národnými akciami (sú obchodované aj na zahr. trhoch) 



- prepojené obchody medzi jednotl. národ. burzami 
-  
- funguje globálna el. obchodná sieť Globnet 

 
 
Ad. 5) Inštitucionalizácia FT 
- na súčasných trhoch získavajú dominantné postavenie inštituc. investori (penzijné fondy, poisťovne, 
veľké firmy, kt. spravujú obrovský majetok individuál. investorov) 
- naberať na význame budú najmä penzijné fondy (investori, kt. kontrolujú obrovské kapitál. zdroje 
a ich spravovanie, z právneho hľ. sú PF vlastníkmi, no v 1. rade sú správcami, vlastníkmi sú budúci 
dôchodcovia; kapitalizmus bez kapitalistov) 
 
ad. 6) Integrácia FT 
- vznik v dôsledku telekomunikač. techniky 
- prejavuje sa v cenovom prepojení jednotl. segmentov fin. trhu – segmenty sú vo vzáj. rovnováhe a v 
prípade vzniku cenových rozdielov, rýchlo ich využívajú arbitrážnici pre ziskové motívy 
- najviac integrované sú primárny a sekundárny trh, promptný a fin. derivátov, akciový trh a trh 
dlhopisov 
 
ad. 7) Intelektualizácia FT 
- rozhodujúcim faktorom na FT sú vedomosti, infcie a znalosti – dominant. postavenie majú 
kvalifikovaní odborníci, kt. používajú v oblasti strateg. plánovania pri finanč. analýzach špecifikované 
vedomosti 
- okrem knowledge workers existujú service workers (obslužní pracovníci), kt. vykonávajú technic. 
realizovanie obchodov 
 
1952 – začiatky modernej fen. ekonómie 
- Harry Markowitz publikoval článok „Portfolio selection“,v kt.  Zdôvodnil základ. princípy 
konštrukcie investič. portfólia. Jeho teóriu rozvinul jeho študent Sharpe, kt. túto teóriu aplikoval do 
praxe v situácii, keď spravujeme veľa CP; indexový modle 
- koniec 50. a 60. rokov – prudký rozmach fin. ekonómie hlavne v oblasti korporatívnych financií, 
kedy Miller a Modigliani zdôvodnili vplyv kapitál. štruktúry firmy a dividendovej politiky na trh. 
hodnotu vlastného imania firmy. 
- 3 Nobelove ceny v oblasti ekonómie pre ekonómov, kt. sa orientovali na FT: 
Tobin (1981) – analýza FT a jeho vplyv na úspory a výdaje firmy 
Modigliani (1985) – analýza motívov tvorby úspor a fungovania FT 
Sharpe, Miller, Markowitz (1990) – výskum v oblasti výnosu a rizika fin. investícií, ohodnocovanie 
akcií a dlhopisov 
 
Ad. 8) Reforma burzových systémov 
- zmenil sa charakter obchodovania na sekundárnych trhoch – fungujú v podobe elektronic. búrz 
- zaniklo tzv. klasické obchodovanie na parketoch metódou verejného kriku.  
- burzové systémy sú centralizované, špecializované – trend globalizácie burz. obchodovania 
Finančný systém v budúcnosti: 

- úspory budú tiecť do penzijných fondov – reštrukturalizácia PF 
- reštrukturalizácia dôchodkového systému – svet. pohyb kapitálu bude viac sekuritizovaný 
- obchody s akciami prevýšia obchody s obligáciami  
- prebehne proces medzinárod. diverzifikácie kapitálu -veľký nárast obchodov hlavne u zahr. 

akcií 
- masové privatizačné programy, kt. znásobia obchod s akciami 
- zavŕši sa to vznikom jednotného celosvetového akciového trhu 

Nastane renesancia slobodnej trhovej konkurencie – liberalizácia peňaž. trhov (liberalizácia medzin. 
investovania, expanzia nefinanč. firiem, zlikvidovanie bariér ich vstupu – bezbariérové možnosti 
podnikania), zatlačí štátne zásahy (zmenia sa formy štát. regulácie). 



Nárast volatility  – kolísanie výnosových mier a cien fin. inštrumentov. Zvyšuje riziko spojené 
s emitovaním, investovaním a obchodovaním finanč. inštrumentov. Volatilita významne vzrástla v 80. 
rokoch 20. stor. , pričom rozlišujeme: 

a) primeraná volatilita – bežná súčasť procesu alokácie fin. prostriedkov 
b) nadmerná (extrémna) volatilita – akciových kurzov, devízových kurzov, úrok. mier – je 

nežiadúca, lebo narúša hladké fungovanie fin. systému (problémy s výkonnosťou ekonomiky) 
 
Volatilita sa skúma hlavne na akciových trhoch (19. 10. 1987 sa zrútili ceny akcií – Dow Jonesov 
index poklesol o 508 bodov za 1 deň) – najväčší pokles. 
Nadmerná volatilita vplýva na celú ekonomiku ta, že: 
- 1. dopad je na spotrebné výdaje – keď klesnú ceny akcií, poklesne hodnota fin. majetku domácností 
a znižuje sa spotreba. Oslabuje sa dôvera investorov 
- negatívne vplýva na investičné výdaje firmy – zvyšuje sa riziko pri investovaní do akcií, keďže sú 
nestabilné. Investície sa presunú do menej rizikových inštrumentov, lebo väčšina investorov je 
rizikovo averzná. 
- malé firmy začnú mať problémy so získavaním akciového kapitálu, lebo viac sa investuje do veľkých 
a známych firiem (malé firmy idú bokom). 
- narušenie fungovania finanč. systému 
- dôjde k štrukturálnym zmenám ale aj k zmenám v oblasti regulácie – snaha tento stav odstrániť 
- mnohé systémy fungujúce dobre v normálnej volatilite, nie sú schopné vyrovnať sa extrémnym 
zmenám cien 
Volatilita úrokových sadzieb – 80. roky (poznačené reštriktívnou monetárnou politikou) znamenali 
nárast inflačného očakávania, odstránenie úrokových stropov. 
- nepriamo ovplyvňuje investičný dopyt firmy 
- každý investor ju vníma ako zvýšenie rizika – transfer portfólia investícií do menej rizikových 
nástrojov   
- firmy nákladnejším spôsobom financujú svoje projekty 
- priamo vplýva na menovú politiku (MP) – ak je vyššia volatilita – zmena štruktúry majetku fin. 
investorov a rozkolísanie dopytu po peniazoch – ťažká úloha pre navrátenie stability MP 
Volatilita devízových kurzov 
- nadmerná volatilita vyvoláva neistotu v oblasti výšky budúcich ziskov, skomplikujú sa DD investič. 
rozhodnutia a firmy, kt. sa angažujú v medzinárod. obchode začnú tlmiť svoje aktivity v oblasti DD 
investič. projektov, lebo sa obávajú o svoje zisky 
- nadmerná volatilita radikálne znižuje DD kapitál. toky, čím je narušený hladký priebeh (efektívny) 
pohybu kapitálu v celosvetovom meradle. Realizujú sa KD špekulatívne kapit. toky, kt. negatívne 
ovplyvňujú MP. 
Akciová volatilita  
- normálna vol. – bežná variabilita výnosu z akcií 
- nadmerná vol. – jednorázové a náhle zmeny vo výnosových mierach (variantoch) akciových 
(finančných) inštrumentov. Meranie je pomocou početnosti zmien extrémnych kurzových pohybov – 
skoková volatilita. Prejavila sa v 2. pol. 80. rokov (1986, 1987, 1988) – bola tu aj skoková vol. 
úrokových sadzieb – trvalý jav. Vyskytuje sa aj v devízových kurzoch (v minulosti devíz. kurzy 
podliehali značnej vládnej kontrole; čakalo sa, že bude prechod. javom, ale stala sa trvalým javom). 


