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ANALÝZA AKCIOVÉHO TRHU
V KRAJINÁCH V4
STOCK MARKET ANALYSES IN V4 COUNTRIES
Michal Mešťan, Dominik Hajdúch 1
Michal Mešťan pôsobí ako denný doktorand na Katedre financií a účtovníctva Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici so zameraním sa na financie. Vo svojom výskume sa venuje
primárne kapitálového trhu, investovaniu, penzijným financiám a bankovníctvu. Dominik
Hajdúch je v súčasnosti študent bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore Financie,
bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojom
výskume sa venuje oblasti kapitálových trhov, stavbe individuálnych investičných stratégií
a automatickým obchodným systémom.
Michal Mešťan is a PhD candidate at the Department of financie and accounting, Faculty of
Economics, Matej Bel University in Banska Bystrica with focus on finance. The part of his
research is the issue of capital markets, pension finance, pension economics and banking.
Dominik Hajdúch is a student in Bachelor degree in Finance, banking and investment at the
Faculty of Economics Matej Bel University in Banska Bystrica. The part of his research is the
issue of capital markets, building and designing individual investment strategies and
automatic trading systems.
Abstract
The stock market is considered as a driving force of capitalism in a modern market economy.
Companies in developed market economies use, in addition to traditional debt financing
through loans or bond issuance, capital financing through private investors through stock
exchanges. Slovakia, like other V4 countries, has undergone a transformation process from a
centrally planned economy to a market economy. The scientific paper is focused on exploring
the development of the stock market in selected 4 countries, which are characterized by the
same not only economic history (transition from a centrally planned economy to a market in
the 90s, accession to the EU in 2004). The aim of the article is to analyze and compare the
size of the stock market in relation to selected macroeconomic indicators in the V4 countries.
Key words: stock marker, capital value, market, trade volume, stock exchange index
Abstrakt
Akciový trh je považovaný v modernej trhovej ekonomike za hnací motor kapitalizmu.
Komerčné spoločnosti v rozvinutých ekonomikách využívajú okrem tradičného dlhového
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financovania cez úvery či emitovanie dlhopisov vo väčšej miere aj kapitálové financovanie
cez súkromných investorov prostredníctvom búrz. Slovensko, podobne ako ostatné krajiny
regiónu V4, prešlo transformačným procesom z centrálne plánovanej ekonomiky na trhovú
ekonomiku. Vedecký článok je zameraný na skúmanie vývoja akciového trhu vo vybraných 4
krajinách, ktoré sa vyznačujú rovnakou nie len ekonomickou históriou (prechod z centrálne
plánovanej ekonomiky na trhovú v 90. rokoch, vstup do EÚ v roku 2004). Cieľom odborného
článku je analyzovať a porovnať veľkosť akciového trhu vo vzťahu k vybraným
makroekonomickým ukazovateľom v krajinách V4.
Kľúčové slová: akciový trh, trh, trhová hodnota, objem obchodov, trhový akciový index
Úvod
Trhovo orientované ekonomiky sú založené na vzájomnom pôsobení ponuky a dopyty.
Miesto, na ktorom sa stretáva ponuka a dopyt po tovaroch a službách je označované za trh.
Väčšina krajín zo strednej a východnej Európy prešla v 90. rokoch 20. storočia
transformáciou. Z centrálne plánovanej ekonomiky, v ktorej bola ponuka a dopyt regulovaná
štátom prešli na trhovo orientovanú ekonomiku, ktorá sa vyznačuje cenotvorbou nie na úrovni
štátu, ale na úrovni subjektov, ktoré na trhu pôsobia. Súčasťou trhovo orientovaných
ekonomík je aj kapitálový trh, ktorý je možné označiť za špecifický typ trhu, na ktorom sa
stretáva dopyt a ponuka po peniazoch v rôznych formách či finančných nástrojoch.
Kapitálový trh je v mnohých vyspelých kapitalistických krajinách výrazne rozvinutý
a predstavuje ďalšiu možnosť pre podniky získavať zdroje potrebné na podnikanie formou
kapitálového financovania. V prípade kapitálového trhu je možné hovoriť o trhu v podobe
burzy. V podmienkach krajín strednej a východnej Európy po prechode na trhovo orientované
hospodárstvo predstavovalo jedinú možnosť získania kapitálu potrebného pre rozbeh a rozvoj
podnikania dlhové financovanie prostredníctvom bánk či iných finančných
sprostredkovateľov. Za posledných 25 rokov prešli jednotlivé post socialistické krajiny
významným ekonomickým posunom, čo ovplyvnilo viac alebo menej i úroveň a vyspelosť
kapitálového trhu v jednotlivých krajinách. V článku analyzujeme akciový trh ako vybranú
časť kapitálového trhu, ktorá je organizovaná prostredníctvom jednotlivých národných búrz
v štátoch regiónu V4. Postupne podrobne analyzujeme ekonomickú situáciu na Slovensku,
Českej republike, Maďarsku a Poľsku cez ukazovatele hospodárskeho rastu, nezamestnanosti
a inflácie. Následne sa zameriame na analýzu vybraných ukazovateľov, prostredníctvom
ktorých zhodnotíme veľkosť a rozvinutosť akciového trhu vo vzťahu k ekonomickej veľkosti
(sily) krajiny.
Burza a kapitálový trh
Kapitálový trh chápe Revenda et. al. (2005) ako systém inštitúcií a inštrumentov, ktoré
zabezpečujú pohyb strednodobého a dlhodobého kapitálu medzi ekonomickými subjektmi
prostredníctvom cenných papierov. Na rozdiel od peňažného trhu je okruh subjektov
vystupujúcich na kapitálovom trhu širší a rovnako usporiadanie trhu je rôznorodejšie.
Hrvoľová, B. et. al. (2006) vysvetľuje kapitálový trh ako segment finančného trhu, ktorý je
trhom strednodobého a dlhodobého kapitálu, a slúži hlavne na financovanie investícií,
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prevažne prostredníctvom obchodovateľných cenných papierov, ale aj strednodobých a
dlhodobých úverov, finančného lízingu a podobne.
Obaja autori sa zhodli na tom, že kapitálový trh je trhom strednodobého a dlhodobého
kapitálu. Taktiež Revenda a et. al. (2005) tvrdí, že na kapitálovom trhu je okruh subjektov
vystupujúcich na kapitálovom trhu širší, ako na peňažnom, s čím by sme súhlasili.
Podľa Hrvoľovej et. al. (2006) k nástrojom kapitálového trhu patria:
• strednodobé a dlhodobé úvery, ktoré poskytujú banky alebo iné finančné inštitúcie
(hypotekárne, revolvingové a pod.),
• finančný lízing a forfaiting – osobitné formy strednodobých a dlhodobých úverov,
• strednodobé a dlhodobé cenné papiere, ktoré možno rozdeliť na dlhové cenné papiere
(obligácie, hypotekárne záložné listy a pod.) a majetkové cenné papiere (akcie, podielové
listy a pod.).
Burzu cenných papierov je možné označiť za inštitúciu, v ktorej sa formálne stretáva ponuka
a dopyt po cenných papieroch a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s realizáciou obchodu.
Podľa Hrvoľovej et. al. (2006) je burza osobitný a vysoko organizovaný druh trhu, ktorý sa od
iných trhov, akými môžu byť napríklad aukcie, clearingy alebo veľtrhy, odlišuje niekoľkými
črtami:
• obchoduje sa na nej so zastupiteľnými tovarmi, ktoré sú istým spôsobom
štandardizované alebo normalizované,
• je to miesto, na ktorom sa stretáva väčší počet kupujúcich a predávajúcich, teda sa tu
stretáva agregovaná ponuka a dopyt,
• burzové obchody sa konajú pravidelne, v určenom čase, v stanovených dňoch
a hodinách,
• burzové obchody sa konajú na určenom mieste,
• obchodovať na burze môže obchodovať len presne vymedzený okruh osôb,
• burza ako inštitúcia má formu právnickej osoby,
• k uskutočňovaniu burzových obchodov je potrebné mať zvláštne povolenie,
• burzové obchody sú regulované zákonom a činnosť podlieha štátnemu dozoru.
Burza cenných papierov je vrcholovou inštitúciou kapitálového trhu, v ktorej sa stretáva
ponuka a dopyt po cenných papieroch najväčších, najznámejších a najbonitnejších
spoločností, kde sa taktiež vytvára tzv. „objektívna cena“ a zaisťuje sa likvidita cenných
papierov. Oldřich (2014) definoval burzu cenných papierov ako relatívne samostatné
ekonomické, organizačné a technické systémy, pôsobiace v rámci kapitálového trhu.
Predstavujú vysoko organizované trhy dlhodobých cenných papierov, na ktorých sa
obchodujú už vydané cenné papiere.
Podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov (ďalej už len ako „zákon o burze“) je burza akciová spoločnosť so sídlom na území
Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh vrátane podmienečného obchodovania
pred vydaním cenného papiera a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti, a ktorá má na výkon
tejto činnosti povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona (ďalej len
"povolenie").
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Hrvoľová et. al. (2006) taktiež definovala burzu ako relatívne samostatne fungujúci zložitý
ekonomický, organizačný a technický systém v rámci kapitálového trhu, skladajúci sa
z viacerých podsystémov.
Na burze sa páruje ponuka s dopytom, ktorej predmetom sú rôzne finančné nástroje.
Na strane dopytu a ponuky pôsobia inštitucionálni alebo retailoví klienti, ktorí sa snažia
prostredníctvom
nákupu
a predaja
finančných
nástrojov
dosiahnuť
zisk.
Barber a Odean (2011) definuje retailových investorov ako individuálnych investorov, ktorí
obchodujú s cennými papiermi, podielovými fondami a ETF nástrojmi cez tradičné alebo
internetové sprostredkovacie spoločnosti. Vyznačujú sa menším objemom investovaného
kapitálu oproti inštitucionalizovaným investorom. Za inštitucionalizovaného investora je
možné považovať osobu alebo organizáciu, ktorá obchoduje s cennými papiermi v takom
množstve akcií alebo v peňažnom množstve, ktoré ju kvalifikujú na prednostný prístup
k finančným produktom a nižším poplatkom spojeným s transakciou. Barber a Odean (2011)
rozlišujú šesť hlavných typov inštitucionalizovaných investorov, a to nadačné fondy,
podielové fondy, komerčné banky, hedžové fondy, poisťovne a penzijné fondy.
Dátová základňa a metodika
V nasledujúcej časti vedeckého článku sa zameriame na podrobnú deskripciu dátovej
základne vrátane popisu štyroch analyzovaných búrz cenných papierov vo vybraných
krajinách. V stati analyzujeme nasledujúce burzy cenných papierov:
 Burza cenných papierov v Bratislave (BCPB) – Slovensko,
 Pražská burza cenných papierov (PSE) – Česká republika,
 Budapeštianska burza cenných papierov (BSE) – Maďarsko,
 Varšavská burza cenných papierov (WSE) – Poľsko.
V článku pracujeme s nasledujúcimi ukazovateľmi, ktoré pri analýzach búrz cenných
papierov vo svojich prácach použili Thomsseta (2017), Hoechlin (2016), Muresan a Silaghi
(2012) Daouk et. al. (2006) či Dey (2005):
 trhová kapitalizácia burzy (v €),
 podiel trhovej kapitalizácie burzy k HDP v stálych cenách (v %),
 obrat akcií a dlhopisov (ak sú údaje k dispozícii) vyjadrený v peňažných jednotkách
(v €), objem transakcie na jeden realizovaný obchod,
 celkový počet zamestnancov.
Súčasťou analytickej časti je makroekonomická analýza realizovaná cez 3 vybrané
ukazovatele, ktoré sú súčasťou magického štvoruholníka. K vybraným makro ukazovateľom
doplníme analýzu jednotlivých národných akciových indexov, ktoré reprezentujú akciový trh
v daných krajinách. Prostredníctvom analýzy zmienených ukazovateľov dosiahneme
prepojenie ekonomického vývoja v danej krajine s vývojom na burzách.
Cieľom odborného článku je analýza veľkosti a rozvinutosti kapitálového trhu vo
vzťahu k ekonomickej veľkosti (sily) krajiny.
Zdrojom dát použitých pri písaní odborného článku sú oficiálne webové stránky
jednotlivých národných búrz, webové stránky regulátorov, databáza Thomson Reuters
EIKON a databáza EUROSTAT.
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Makroekonomická analýza vývoja vo vybraných krajinách pozostáva s analýzy tempa rastu
HDP v trhových cenách, inflácie a miery nezamestnanosti. V našom článku neanalyzujeme
saldo platobnej bilancie ako posledného ukazovateľa, ktorý je súčasťou magického
štvoruholníka. Predmetom článku nie je ani analýza priamych zahraničných investícií, ktoré,
ako uvádza Laeven (2014), Banaszcak-Soroka (2013) či Wurgler (2000), úzko súvisia
s rozvojom kapitálového trhu a úrovňou vyspelosti v jednotlivých krajinách. Touto oblasťou
výskumu sa budeme zaoberať v budúcnosti. Analýza makroekonomických ukazovateľov bude
vhodne doplnená o analýzu akciového trhu v danej ekonomike prostredníctvom jednotlivých
národných indexov. Tie sú väčšinou zložené z lokálnych spoločností kótovaných na príslušnej
burze. Čím je celková trhová kapitalizácia lokálneho akciového trhu väčšia, tým je aj jeho
previazanosť na ekonomickú kondíciu krajiny výraznejšia.
Výsledky a diskusia
Ekonomický vývoj v krajinách V4 je možné rozdeliť v období 2006 až 2016 na 4 etapy:
obdobie nadpriemerného ekonomického rastu (2006 – 2007), obdobie ekonomickej recesie
(2008 – 2009), zotavovanie ekonomiky (2010 – 2013) a mierny pozitívny ekonomický rast
(2014 – súčasnosť). Ekonomická kríza (2008 – 2009) zapríčinila výrazný ekonomický prepad
ekonomík Maďarska, Českej republiky a Slovenska. V prípade Poľska pozorujeme iba mierne
zníženie tempa ekonomického rastu, ktoré zostalo na úrovni pozitívneho tempa rastu.
Ekonomický rast v tejto krajine sa v krízovom období a znížilo sa z úrovne 7,00 % v roku
2007 na 2,80 % v roku 2009. Zaujímavý pohľad sa naskytuje pri pohľade na medziročné
zmeny akciových indexov v jednotlivých krajinách a tempa rastu jednotlivých ekonomík.
V prípade Českej republiky, Maďarska a Poľska je možné pozorovať, že akciový trh
predbieha v signáloch ekonomickú realitu o 1 rok. Napríklad, akciový trh vo všetkých troch
zmienených krajinách zaznamenal medzi rokmi 2007 až 2008 výrazný pokles, pričom
ekonomika krajiny sa prepadla výrazne až o rok medzi rokmi 2008 až 2009. Výnimku
predstavuje Slovensko, kde už na prvý pohľad je vývoj akciového indexu SAX korelovaný
s vývojom ekonomiky Slovenska. Úzky vzťah medzi vývojom akciového indexu
a ekonomiky je vidieť v posledných troch rokoch aj v prípade Českej republiky.
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Graf 1 – Makroekonomické ukazovatele a akciové indexy vo vybraných krajinách
Zdroj: BCPB, PSE, WSE, BSE, Thomson Reuters EIKON

Na grafe 2 je prezentovaný vývoj trhovej kapitalizácie akcií na vybraných burzách. Dlhodobo
najnižšiu trhovú kapitalizáciu má Burza cenných papierov v Bratislave. Druhú najnižšiu
trhovú kapitalizáciu akcií má dlhodobo od prepuknutia finančnej krízy Budapeštianska burza
cenných papierov v Maďarsku a tretiu Pražská burza cenných papierov v Českej republike
(vyššiu trhovú kapitalizáciu mala burza v Maďarsku oproti Českej republike len medzi rokmi
2004 až 2008). Jednoznačne najvyššiu trhovú kapitalizáciu akcií má Varšavská burza cenných
papierov v Poľsku. V jej prípade pozorujeme extrémny nárast v trhovej kapitalizácii akcií
medzi rokmi 2004 až 2007, kedy sa trhová kapitalizácia v priebehu 4 rokov zvýšila o takmer
230 000 mil. €. Prepad hospodárskeho rastu v krízovom roku 2008 mal za následok
znižovanie trhovej kapitalizácie akcií na jednotlivých burzách. Najvýraznejší prepad
zaznamenala burza v Poľsku. V prípade ostatných krajín pozorujeme v pokrízovom období
relatívne stabilný vývoj trhovej kapitalizácie. Práve Poľsko opäť po krízovom období rástlo
najvýraznejšie. Burza cenných papierov v Poľsku je jednoznačne najväčšou burzou v regióne
krajín V4, čo je ovplyvnené najmä výrazne väčšou ekonomickou silou a veľkosťou ako
ostatné krajiny i výrazne vyšším počtom obyvateľov.
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Graf 2 – Trhová kapitalizácia akcií
Zdroj: BCPB, PSE, WSE, BSE, Thomson Reuters EIKON

Graf 3 – Medziročná zmena trhovej kapitalizácie akcií obchodovaných na vybraných burzách (v %)
Zdroj: BCPB, PSE, WSE, BSE, Thomson Reuters EIKON

Graf 3 ilustruje medziročné zmeny trhovej kapitalizácie akcií a slúži ako doplňujúci graf ku
grafu 2. Zmena (volatilita) trhovej kapitalizácie akcií bola v sledovanom období dlhodobo
najnižšia na Slovensku. Aj analýza medziročnej zmeny trhovej kapitalizácie v relatívnom
vyjadrení potvrdzuje vysoko volatilný vývoj na burze cenných papierov v Poľsku.
V grafe 4 sme sa podrobnejšie zaoberali podielom trhovej kapitalizácie akcií obchodovaných
na príslušnej národnej burze k HDP v trhových cenách. Tento ukazovateľ je možné označiť za
jeden z kľúčových. Indikuje, aký podiel majú spoločnosti kótované na príslušnej lokálnej
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burze vo vzťahu k ekonomike, respektíve k tomu, čo sa v danej ekonomike v priebehu roka
vyprodukovalo. Vysoký podiel trhovej kapitalizácie akcií na HDP indikuje významné
postavenie spoločností kótovaných na príslušnej burze. V prípade Poľska je viditeľná vysoká
previazanosť akciového trhu a ekonomického vývoja. Ako bolo poznamenané vyššie,
v prípade Poľska akciový trh dokázal v jednoročnom predstihu predikovať reakciu ekonomiky
(pokles akciového trhu v roku 2007 a následný pokles hospodárskeho rastu v roku 2008).
Vývoj na grafe 4 čiastočne korešponduje s vývojom trhovej kapitalizácie akcií v absolútnom
vyjadrení. V predkrízovom roku 2007 bola trhová hodnota akcií spoločností kótovaných na
burze cenných papierov v Poľsku na takmer rovnakej úrovni ako veľkosť celej ekonomiky
Poľska. Tento obrovský podiel sa v priebehu času znížil a v súčasnosti predstavuje úroveň
60 % z HDP Poľska. Od finančnej krízy v roku 2008 pozorujeme klesajúci trend podielu
trhovej kapitalizácie akcií k HDP v Maďarsku (najmä z dôvodu aktuálnej politickej situácie)
a čiastočne aj v Českej republike. V prípade Českej republiky je možné od roku 2014
pozorovať mierny nárast tohto ukazovateľa z úrovne 10 % na takmer 20 %. Podiel trhovej
kapitalizácie akcií spoločností na burze cenných papierov na Slovensku k HDP bol aj
z historického hľadiska najnižší spomedzi analyzovaných krajín. V roku 2004 bol na úrovni
10 %, pričom od finančnej krízy v roku 2008 až po súčasnosť sa pohybuje okolo 5 %.
Kapitálové financovanie podnikateľských aktivít spoločnosťami je v podmienkach Slovenskej
republiky zanedbateľné.

Graf 4 – Podiel trhovej kapitalizácie akcií obchodovaných na príslušnej burze k HDP v trhových cenách
Zdroj: BCPB, PSE, WSE, BSE, Thomson Reuters EIKON, Eurostat

Na grafe 5 zobrazujeme ročný obrat realizovaných obchodov s akciami (mil. €) na ľavej osi
(reprezentuje ho stĺpcový graf) a počet realizovaných obchodov na pravej osi (reprezentuje ho
čiarový graf). Akciový trh na Slovensku má i v prípade tohto ukazovateľa jeden z najnižších
obratov spomedzi ostatných porovnávaných krajín. Rovnako ani počet realizovaných
obchodov na slovenskom trhu nebol výrazne vysoký v priebehu sledovaného obdobia. Obrat
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akcií na burze v Českej republike je počas celého sledovaného obdobia (od roku 2006 po
rok 2016, pretože za obdobie rokov 2004 a 2005 neevidujeme verejne dostupné dáta) výrazne
vyšší ako na Slovensku, ale mierne nižší ako v Maďarsku. V prípade oboch zmienených
krajín pozorujeme klesajúci trend medzi rokmi 2007 a 2016. V tomto období poklesol obraz
realizovaných obchodov s akciami na burze v Českej republike z 36 000 mil. € na
6 200 mil. € a v Maďarsku z 34 000 mil. € na 7 480 mil. €. Počet realizovaných obchodov
v sledovanom období v oboch krajinách mal rastúci charakter od roku 2004 po rok 2009
(i v čase vrcholiacej finančnej krízy, kedy sa obraz realizovaných obchodov znižoval). Od
roku 2010 až po súčasnosť počet realizovaných obchodov s akciami na týchto dvoch burzách
klesal. Výrazne odlišný vývoj opäť môžeme pozorovať na burze v Poľsku. Intenzívny rast
obratu realizovaných obchodov s akciami medzi rokmi 2004 až 2007 (rast z úrovne
14 646 mil. € na 66 409 mil. €) bol sprevádzaný výrazným rastom počtu obchodov (z takmer
4 mil. realizovaných obchodov na 15,3 mil. obchodov). Po miernej korekcii v roku 2008
nasledoval od roku 2009 rast, ktorý vyvrcholil v roku 2013. Od roku 2009 pozorujeme
vyrovnaný obrat realizovaných obchodov s akciami, ktorý bol v roku 2016 len o niečo vyšší
ako v roku 2009. Odlišný vývoj pozorujeme v objeme počtu obchodov, ktorý po poklese
v roku 2008 takmer nepretržite rástol až do roku 2016.

Graf 5 – Podiel trhovej kapitalizácie akcií obchodovaných na príslušnej burze k HDP v trhových cenách
Zdroj: BCPB, PSE, WSE, BSE, Thomson Reuters EIKON

Prostredníctvom grafu 6 ilustrujeme podiel obratu obchodovaných akcií k počtu
realizovaných obchodov. V prípade tohto ukazovateľa burza na Slovensku dosahovala
najvyššie podiely v rokoch 2004 a 2009 až 2011. V rokoch 2006 až 2008 mala najväčší podiel
burza v Českej republike. Stabilnú úroveň dosahovala hodnota tohto ukazovateľa v prípade
burzy v Poľsku počas celého obdobia. Na základe zmieneného ukazovateľa je možné
konštatovať, že jeho vyššia hodnota je charakteristická pre tie burzy, ktoré sa vyznačujú
nízkym obratom a počtom obchodov. V prípade búrz s výrazne vyšším obratom a počtom
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obchodov je predpoklad dosiahnutia nižšej hodnoty tohto ukazovateľa, a zároveň
stabilnejšieho vývoja okolo dlhodobého priemeru.

Graf 6 – Podiel obratu akcií pripadajúcich na jeden obchod
Zdroj: BCPB, PSE, WSE, BSE, Thomson Reuters EIKON

Graf 7 – Počet zamestnancov na jednotlivých burzách
Zdroj: BCPB, PSE, WSE, BSE, Thomson Reuters EIKON

Na poslednom grafe 7 analyzujeme vývoj v počte zamestnancov pracujúcich na jednotlivých
burzách. V prípade búrz v Českej republiky a Slovenska je analyzované obdobie od roku 2004
po rok 2016. Výnimkou je Maďarsko a Poľsko, v prípade ktorých boli informácie o počte
zamestnancov dostupné iba od roku 2006, resp. 2010. Vzhľadom na doposiaľ analyzované
ukazovatele je možné konštatovať, že počet zamestnancov korešponduje s úrovňou
rozvinutosti burzy a s jej veľkosťou z pohľadu trhovej kapitalizácie akcií spoločností
obchodujúcich na príslušnej národnej burze či veľkosti burzy charakterizovanej cez objem
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realizovaných obchodov. V prípade všetkých porovnávaných búrz je badateľný pokles v počte
zamestnancov s výnimkou Maďarska. Počet zamestnancov na Budapeštianskej burze cenných
papierov v sledovanom období klesol z úrovne 69 v roku 2006 na 46 v roku 2015, ale už
v roku 2016 pozorujeme medziročné zvýšenie o 15 zamestnancov. Zvýšenie počtu
zamestnancov je ďalším dôkazom toho, že v roku 2016 zaznamenala burza v Maďarsku
oživenie (pre potvrdenie rastúceho trendu si musíme počkať na údaje za rok 2017). Počet
zamestnancov na Burze cenných papierov v Bratislave, ktorá patrí medzi burzy s najnižším
počtom zamestnancov spomedzi porovnaných krajín, klesol z 34 v roku 2004
o 13 zamestnancov na 21 v roku 2016. Počet zamestnancov na Pražskej burze cenných
papierov v Českej republike poklesol z 50 v roku 2004 na 31 v roku 2016. I napriek kratšiemu
analyzovanému obdobiu, najvyšší počet zamestnancov mala Varšavská burza cenných
papierov, ktorá zamestnávala 209 zamestnancov v roku 2010 a 187 v roku 2016.
Záver
Krajiny z regiónu V4 i napriek veľmi podobnému politickému a ekonomickému vývoju
v posledných 25 rokoch dosahujú rozdielnu úroveň fungovania akciového trhu ako vybranej
časti kapitálového trhu. Akciový trh je organizovaný na burzách, ktoré predstavujú
inštitucionalizovanú formu obchodovania s akciami verejne obchodovateľných spoločností
v danej krajine. V analyzovanom období medzi rokmi 2004 až 2016 bol vývoj v jednotlivých
krajinách výrazne ovplyvnený globálnou finančnou krízou v roku 2008. V článku
potvrdzujeme, že veľkosť ekonomickej môže indikovať veľkosť i funkčnosť akciového trhu
v danej krajine. Najmä v prípade Poľska je zrejmé, že krajina s najväčšou ekonomikou
v regióne V4 má aj najviac rozvinutý akciový trh. Pri Poľsku, Českej republike a Maďarsku je
možné pozorovať predikčnú schopnosť akciového trhu ako signalizátora ekonomickej recesie
či hospodárskeho vývoja s jednoročným predstihom. Vzťah medzi vývojom akciových trhov
a striedaním ekonomických cyklov nebol v článku podrobnejšie analyzovaný. Dôslednejšiu
analýzu danej problematiky budeme realizovať v ďalšej fáze výskumu zameraného na
kapitálový trh ako celok. Akciový trh na príslušných burzách v Maďarsku a Českej republike
prechádzal približne rovnakým vývojom. Jednoznačne najnižšiu úroveň rozvinutosti
z pohľadu objemu realizovaných transakcií, trhovej kapitalizácie či podielu na ekonomickej
sily príslušnej krajiny patrí národnej burze na Slovensku. Burza cenných papierov
v Bratislave z pohľadu kapitálového financovania spoločností neplní svoju úloh tak, ako je
tomu v prípade ostatných národných búrz v regióne V4. Vzhľadom na rozsah skúmanej
problematiky nebolo možné obsiahnuť podrobnejšie informácie o štruktúre akciového trhu
v jednotlivých analyzovaných krajinách so zreteľom na sektorové členenie spoločností,
ktorých akcie sú obchodované na príslušnej burze. Zároveň by sme radi analýzu akciového
trhu doplnili o analýzu i dlhopisového trhu, a tým dostali podrobnejší pohľad o fungovaní
búrz a kapitálových trhov v krajinách V4 a ich význame pre ekonomiku danej krajiny.
Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
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