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Hlavné trendy vývoja v sektore nebankových finančných inštitúcií1 

Main Development Trends of the Nonbank Financial Intermediaries 

Peter GOLHA 

Abstrakt  

Cieľom príspevku je definovanie hlavných vývojových tendencií v sektore nebankových 

finančných inštitúcií (NBFI) v posledných dvoch dekádach. V úvode článku je charakteristika 

sektora NBFI a jeho postavenie vo finančnom systéme. V ďalšej časti článku sú prezentované 

súčasné trendy vývoja objemu a štruktúry aktív nebankových finančných inštitúcií. 

Z dostupných údajov vyplýva, že objem finančných aktív v správe NBFI v poslednom 

desaťročí celosvetovo dynamicky rástol. V eurozóne a v niektorých ďalších ekonomikách 

došlo k citeľnej expanzii trhového podielu NBFI na úkor bankového sektora. Sektor NBFI je 

oproti bankovému sektoru oveľa menej regulovaný a aj preto je subjektom dynamických zmien. 

Preto sa časť textu venuje aj aktuálnym inováciám v sektore NBFI. 
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Abstract 

The purpose of the article is to define main development trends in the sector of Non-bank 

financial intermediaries (NBFI) in the last two decades. The definition of NBFIs and their 

functions in the financial system is the content of the first part of the article followed by 

presentation of current trends in NBFIs´ total assets volume and structure in the next chapter. 

According to available data, the volume of NBFIs´ total assets has been globally growing 

rapidly during last decade. In the Euro-area and some other economies the NBFI sector 

expanded its market share at the expense of banking sector. The NBFI sector is in comparison 

with banks much less regulated and is subject to dynamic changes. Therefore, some attention 

is paid to recent innovations in the NBFI sector as well. 
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1 Príspevok je výstupom v rámci riešenia úlohy VEGA 1/0688/20 „Finančné riziká a ich vplyv na úverový cyklus 

a finančnú stabilitu ekonomiky v SR“. 
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JEL Classification: G23 

Úvod 

Nebankové finančné inštitúcie sú v slovenských podmienkach často spojené s negatívnou 

konotáciou. Toto vnímanie je dôsledkom zlých skúseností verejnosti v súvislosti s krachom 

viacerých nebankových subjektov ponúkajúcich sporiace produkty na začiatku nového 

milénia, neskôr rezonovali vysoké úrokové sadzby (hraničiace až s úžerou) niektorých 

nebankových úverových inštitúcií. Treba však povedať, že sektor nebankových finančných 

sprostredkovateľov2 je oveľa širší a vo vyspelých ekonomikách tvorí už dlhé desaťročia 

integrálnu súčasť finančného systému.  

Charakteristika nebankových finančných inštitúcii 

V intenciách legislatívy EÚ [9], nebankové finančné inštitúcie sú všetky finančné korporácie 

okrem centrálnych bánk, ostatných menových finančných inštitúcií (ďalej len MFI) (t. j. banky 

a sporiteľne) a tiež okrem podnikov pomocných finančných služieb. Podľa alternatívneho 

pozitívneho vymedzenia vyplývajúceho z uvedenej legislatívy skupinu nebankových 

finančných inštitúcií tvoria nasledovné subsektory finančného sektora: 

I) Poisťovacie korporácie a penzijné fondy: tento subsektor pozostáva zo všetkých 

finančných korporácií a kvázi-korporácií, ktoré sú z rozhodujúcej časti zapojené do 

finančného sprostredkovania v dôsledku zdieľania rizík. Patria sem autonómne 

penzijné fondy, poisťovne a zaisťovacie korporácie. 

II) Ostatní finanční sprostredkovatelia (ďalej len OFI, skr. z angl. „Other financial 

intermediaries“), s výnimkou poisťovacích korporácií a penzijných fondov: táto 

skupina pozostáva zo všetkých finančných korporácií a kvázi-korporácií, ktoré sú 

z rozhodujúcej časti zapojené do finančného sprostredkovania tým, že preberajú 

záväzky vo forme inej ako mena, vklady a/alebo vkladom blízke substitúty od 

inštitucionálnych jednotiek iných ako sú menové finančné inštitúcie, alebo vo forme 

technických rezerv poistenia. Podstatným rozlišovacím znakom tohto subsektora od 

bánk a sporiteľní je prevažne dlhodobé financovanie. Hranica s poisťovňami 

a penzijnými fondmi môže byť zase určená neexistenciou záväzkov vo forme 

poistných technických rezerv. Do subsektora OFI patria najmä nasledovné finančné 

korporácie a kvázi-korporácie: 

                                                           
2 Pojmy „nebankové finančné inštitúcie“ a „nebankoví finanční sprostredkovatelia“ chápeme ako synonymá. 
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- inštitúcie finančného leasingu, 

- inštitúcie ponúkajúce splátkový predaj a poskytovanie osobných alebo 

komerčných financií (vo forme pôžičiek), 

- korporácie zapojené do faktoringu, 

- dealeri cenných papierov a derivátov (na vlastný účet), 

- špecializované finančné korporácie, ako napr. spoločnosti rizikového 

a akciového kapitálu, spoločnosti financovania zahraničného obchodu, a pod., 

- fondy peňažného trhu, hedge fondy a ostatné druhy investičných fondov, 

- investičné trusty realitného trhu (ďalej len REITs), 

- inštitúcie a fondy štruktúrovaného financovania. 

Podľa menej „technickej“ definície Financial Stability Board (ďalej len FSB), nebankoví 

finanční sprostredkovatelia sú všetky finančné inštitúcie okrem centrálnych bánk, bánk, alebo 

verejných finančných inšititúcií [2]. Citovaná štúdia uvádza aj niektoré základné výhody 

fungovania nebankových finančných sprostredkovateľov: „Nebankové finančné inštitúcie sú 

cenným zdrojom financovania mnohých firiem a domácností. Posilňujú konkurenciu na strane 

ponuky financovania a podporujú ekonomickú aktivitu“. Analogicky, štúdia [5] konštatuje, že 

nebankové finančné inštitúcie predstavujú vítaný faktor diverzifikácie zdrojov financovania pre 

subjekty reálnej ekonomiky.  Navyše, nebankové finančné inštitúcie môžu byť významným 

zdrojom financovania aj pre samotný bankový sektor. Podľa údajov [5], podiel nebankových 

finančných inštitúcií na financovaní sektora MFI v eurozóne sa v rokoch 2011 až 2018 

pohyboval okolo 8%. 

Fungovanie nebankových finančných inštitúcií je (rovnako ako v prípade bánk) spojené 

s istými finančnými rizikami. Štúdia FSB [2] konštatuje, že nebankové financovanie môže byť 

zdrojom systémového finančného rizika, a to buď priamo alebo prostredníctvom existujúcich 

prepojení na ostatné zložky finančného systému, najmä ak nebankový sektor realizuje aktivity 

typické pre banky, ako napr. transformácia maturity a likvidity finančných aktív, alebo 

využívanie finančnej páky. Štúdia Európskej komisie [6] uvedené zovšeobecňuje: dopad 

finančných rizík jednotlivých finančných inštitúcií (vrátane nebankových)  je zvyšovaný 

pôsobením niekoľkých multiplikátorov, predovšetkým veľkosti a prepojení finančných 

inštitúcií. To znamená, že finančné riziká rastú spolu s veľkosťou zainteresovaných finančných 

inštitúcií. Podobne, systémové finančné riziko je vyššie pri inštitúciách s významnými 



 

Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava, Derivat 2020, ISSN 1336-5711, 2/2020 
 
 

prepojeniami na ostatné subjekty finančného systému. Paradoxne, realizácia finančných rizík 

môže byť multiplikovaná aj prostredníctvom regulačného rámca finančného systému.3 

Súčasné trendy vývoja objemu a štruktúry aktív nebankových finančných inštitúcií 

Konzistentné štatistiky za sektor nebankových finančných inštitúcií (ďalej len NBFI) 

v globálnom meradle žiaľ nie sú k dispozícii, preto sa pokúsime zhodnotiť vývoj v tomto 

sektore na základe dostupných štatistík za krajiny EÚ / eurozóny a v niektorých prípadoch aj 

v širšom medzinárodnom kontexte. 

Z údajov znázornených z grafu č. 1 je zrejmé, že objem aktív v správe NBFI bol v porovnaní 

s MFI vyšší počas celého sledovaného obdobia, pričom do roku 2004 rástli aktíva v oboch 

sektoroch približne rovnakým tempom. Po roku 2004, t. j. bezprostredne pred vypuknutím 

globálnej finančnej krízy, sa citeľne zrýchlil rast objemu aktív v správe NBFI, čo bolo 

nasledované prepadom v tomto sektore v roku 2008. Tento prepad bol sčasti zapríčinený tak 

poklesom hodnoty finančných aktív a tiež zrejme aj dočasným čistým odlevom kapitálu 

sporiteľov počas eskalácie finančnej krízy. Po upokojení situácie od roku 2009 objem aktív 

v správe NBFI opätovne rástol, zatiaľ čo objem aktív v bankovom sektore v podstate stagnoval. 

Graf č. 1: Vývoj celkových aktív bankového sektora (MFI) a NBFI (OFI a ďalšie) v krajinách 

EÚ-27 (t. j. bez Chorvátska); mld. EUR 

 

                                                           
3 Niektoré regulované finančné inštitúcie sú napríklad regulačným rámcom motivované, alebo dokonca zaviazané, 

investovať len do dlhových cenných papierov s dostatočne vysokým ratingovým hodnotením. V prípade poklesu 

ratingového hodnotenia pod požadovanú úroveň tak dochádza k automatickému výpredaju dotknutých emisií 

cenných papierov. Podrobnejšie je tento mechanizmus opísaný v práci prof. Siváka [10]. 
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Zdroj: Európska komisia [6] 

Analogický pohľad na vývoj aktív NBFI v krízových rokoch získame z údajov znázornených 

v grafe č. 2, aj keď tu je k dispozícii dlhší časový rad a iná vzorka sledovaných krajín.4 Naviac 

je zrejmé, že dynamický rast objemu finančných aktív v sektore NBFI pokračoval aj po roku 

2011. Celkovo možno konštatovať, že objem finančných aktív NBFI sa v 29 sledovaných 

jurisdikciách v rokoch 2006 až 2018 zdvojnásobil z 90,2 na 181,6 biliónov USD. V rokoch 

2006 až 2018 rástol objem aktív NBFI v sledovaných krajinách ročne v priemere o 6%, z toho 

najrýchlejšie v subsektore OFI (ročne v priemere o 7%). O niečo pomalšie priemerné ročné 

tempo rastu spravovaných aktív zaznamenali subsektory penzijných fondov (4,9%) a poisťovní 

(4,2%). V dôsledku najrýchlejšieho tempa rastu aktív v subsektore OFI jeho podiel na 

celkových aktívach sektora NBFI postupne rástol a v roku 2018 dosiahol 62,8%, podiel 

penzijných fondov v tom istom roku bol 19,5% a podiel poisťovacích korporácií tvoril 17,7% 

z celkového objemu aktív NBFI.  

Graf č. 2: Celkový objem aktív v správe NBFI a ich štruktúra (údaje z 29 vybraných ekonomík, 

bil. USD) 

 

Zdroj: Autor z údajov FSB (2020) 

Možno predpokladať, že stagnácia hodnoty finančných aktív v roku 2018 je len dočasným 

výkyvom, ktorý bol spôsobený prudkým výpredajom na svetových akciových trhoch 

v poslednom štvrťroku 2018. Od začiatku roku 2019 hlavné svetové akciové trhy opätovne 

                                                           
4 Ide o údaje za 29 krajín, vrátane 8 krajín eurozóny, USA, Japonska, Spojeného kráľovstva, krajín BRICS, 

Austrálie, Kanady, Mexika, a i., pričom uvedená vzorka krajín reprezentuje viac ako 80% globálneho HDP. 
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rástli a s ročným zhodnotením o 20 – 30% zaznamenali jeden z najlepších rokov v pokrízovom 

období. Tento predpoklad potvrdzujú aj čiastkové údaje, ktoré boli v čase tvorby tohto článku 

dostupné za krajiny eurozóny. Krátkodobý pohľad na dynamiku objemu aktív v správe NBFI 

v eurozóne je znázornený v grafe č. 3. Je zrejmé, že po prepade v závere roku 2018 objem aktív 

v správe NBFI v eurozóne počas roku 2019 pokračoval v raste, a to rýchlejším tempom ako 

v predošlých rokoch.  

Graf č. 3: Objem aktív vybraných subsektorov NBFI v krajinách eurozóny (zmena oproti 

predošlému štvrťroku) 

 

Zdroj: Autor z údajov ECB [4] 

V štvrtom štvrťroku 2018 sa objem sledovaných aktív v eurozóne v porovnaní 

s predchádzajúcim štvrťrokom znížil celkovo o 3,1%, pričom najvýraznejší pokles sa prejavil 

v subsektore investičných fondov (-5,3%).  V roku 2019 sa dostavil prudký rast, pričom objem 

sledovaných aktív v eurozóne bol v treťom štvrťroku v medziročnom porovnaní vyšší celkovo 

o 9,1%. V relatívnom vyjadrení bol najvýznamnejší prírastok spravovaných aktív v subsektore 

penzijných fondov (+ 13,8%). O niečo pomalší medziročný rast objemu aktív vykázali v treťom 

štvrťroku 2019 v rámci eurozóny aj poisťovne (+9.8%), investičné fondy (+8,1%) a inštitúcie 

realizujúce štruktúrované finančné produkty (+6,1%).5 

Pomerne komplexný pohľad na hlavné trendy v objeme a štruktúre aktív v správe NBFI, a tiež 

celkové postavenie NBFI v rámci finančného systému eurozóny, získame z grafov č. 4 a 5. Zo 

                                                           
5 Presnejšie, inštitúcie realizujúce štruktúrované finančné produkty ECB definuje ako „Financial vehicle 

corporations“. Hlavným definujúcim prvkom týchto inštitúcií je, že realizujú sekuritizáciu. 
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znázornených údajov je evidentný dynamický rast podielu NBFI na celkovom objeme aktív 

v správe finančných korporácií (okrem centrálnych bánk), a to na úkor MFI najmä v poslednom 

desaťročí. Výsledkom oveľa rýchlejšieho rastu objemu aktív v správe NBFI je pokles podielu 

MFI na celkových aktívach finančného sektora eurozóny zo 60% v roku 2001 na 42% v roku 

2018. Podľa údajov FSB (2020) k takémuto vývoju v rámci eurozóny najvýraznejšie prispela 

reštrukturalizácia finančného sektora v Írsku, Belgicku, Holandsku a v Nemecku. Dominantné 

postavenie majú OFI aj v rozvinutom finančnom systéme v Luxembursku.  

Graf č. 4: Finančné aktíva v správe rôznych inštitúcií finančného sektora eurozóny (mld. Eur) 

 

Zdroj: autor z údajov Eurostat [7] 

Mimo krajín eurozóny v posledných dvoch desaťročiach výrazne narástol trhový podiel NBFI 

na úkor bankového sektora aj v Spojenom kráľovstve, na Kajmanských ostrovoch, v Singapúre 

a v Indii. Naopak v USA, Kanade a v Japonsku boli podiely jednotlivých zložiek finančného 

sektora od začiatku nového milénia relatívne stabilné, aj keď v USA bol podiel bankového 

sektora na celkových aktívach finančného sektora relatívne nízky a v sledovanom období sa 

pohyboval okolo 20% (a v Kanade do 30%). V Číne sa po dlhoročnom poklese podiel bánk na 

celkových aktívach finančného sektora v posledných rokoch stabilizoval okolo 60%.  

Stagnácia objemu finančných aktív MFI, resp. silný rast podielu NBFI na celkových aktívach 

finančného sektora eurozóny v poslednom desaťročí má niekoľko príčin. Medzi príčiny 

cyklického charakteru možno zaradiť veľmi nízke úrokové sadzby znižujúce atraktivitu 

sporiacich produktov bankového sektora, a tiež straty, ktoré bankový sektor eurozóny utrpel 

v dôsledku globálnej finančnej krízy a potom tiež dlhovej krízy v eurozóne. Následná 
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konsolidácia a reštrukturalizácia bankových bilancií prirodzene obmedzuje možnosti aj apetít 

ďalšej expanzie v bankovom sektore. Štúdia ECB z roku 2016 [3] k uvedeným cyklickým 

faktorom pridáva aj dlhodobé (štrukturálne) faktory rastu trhového podielu NBFI na úkor MFI: 

- demografický vývoj, starnutie populácie vedie k zvýšenému záujmu verejnosti 

k sporeniu a investovaniu prostredníctvom investičných fondov, poisťovní a penzijných 

fondov; 

- tzv. regulačná arbitráž, kedy uvoľnenejšie podmienky regulačného rámca NBFI 

v porovnaní s MFI môžu viesť k účelovému transferu niektorých aktivít z bankového 

sektora do sektora NBFI. 

Graf č. 5: Priemerné ročné tempo rastu objemu finančných aktív v správe inštitúcií finančného 

sektora eurozóny v rôznych obdobiach 

 

Zdroj: autor z údajov Eurostat [7] 

Rastúca váha NBFI vo finančnom systéme si prirodzene vyžaduje zvýšenú pozornosť pri 

monitorovaní týchto inštitúcií z pohľadu finančnej stability, a tiež z menovo-politického 

aspektu. Dopad rastúceho podielu NBFI na finančnú stabilitu je intuitívne zrejmý: v úvode sme 

konštatovali, že finančné riziká rastú spolu s veľkosťou zainteresovaných finančných inštitúcií, 

a zároveň, že systémové finančné riziko je vyššie pri inštitúciách s významnými prepojeniami 

na ostatné subjekty finančného systému. Rast podielu NBFI vo finančnom sektore a vyššia 

intenzita prepojení s ostatnými zložkami finančného systému teda pôsobia ako multiplikátory 

prenosu možných ťažkostí zo sektora NBFI na celý finančný sektor. Navyše, štúdia Deutsche 

Bundesbank [1] konštatuje vyšší sklon NBFI k procyklickému pôsobeniu, čo môže viesť 

k výraznejším výkyvom ekonomických a finančných cyklov. 
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Z pohľadu dopadov expanzie sektora NBFI na menovo-politické aspekty ECB [3] uvádza, že 

rastúca úloha NBFI vo finančnom sektore môže viesť k zrýchleniu transmisie menových šokov, 

najmä prostredníctvom zmien postoja k riziku. Podľa citovanej štúdie rastúca úloha NBFI môže 

viesť tiež k rýchlejšej transmisii opatrení menovej politiky, nakoľko sektor NBFI je vo 

všeobecnosti menej regulovaný, a teda flexibilnejší v implementácii opatrení pri zmenách 

menovej politiky.  

Niektoré inovácie v sektore NBFI 

Rovnako ako ostatné sektory ekonomiky, aj finančný sektor v posledných desaťročiach pôsobí 

v prostredí dynamických technologických zmien. Vo finančnom sektore, alebo resp. popri ňom 

sa v posledných rokoch vyvinulo prakticky nové odvetvie v medzinárodnej terminológii 

označované ako „FinTech“ (skr. z angl. „Financial Technology“). Financial Stability Board 

(FSB) definuje FinTech ako „inovácie finančných služieb umožnené novými technológiami, 

ktoré môžu viesť k novým modelom podnikania, aplikáciám, procesom alebo produktom 

s významným efektom na finančné trhy, ich inštitúcie a poskytovanie finančných služieb“. To, 

že FinTech je vo finančnom sektore skutočne významnou témou dokumentuje prieskum KPMG 

z roku 2017 [8], podľa ktorého respondenti zo 160 finančných inštitúcií z 36 krajín 

identifikovali rozvoj technológií vo financiách ako zdroj najvýraznejšieho narúšania trhového 

prostredia. 

Pôsobenie FinTech spoločností vo finančnom sektore sa postupne stalo akceptovanou realitou, 

avšak tak ako prichádzajú stále nové technológie, mení sa aj subsektor FinTech, pričom ten 

nemá presne definovanú štruktúru a postavenie vo finančnom sektore. Veľmi rôznorodé sú aj 

spoločnosti patriace do skupiny FinTech, pričom ich veľkosť variuje od najmenších start-up 

spoločností po dcérske spoločnosti alebo divízie technologických gigantov ako Google, 

Alibaba, Amazon, Facebook, Apple, Samsung, Microsoft, a i.  

Podľa odhadu The Business Research Company trhová kapitalizácia FinTech spoločností 

v roku 2018 dosiahla 128 mld. USD, pričom do roku 2022 by mala vzrásť na 310 mld. USD. 

Dynamický rast sektora FinTech núti už aj samotné „tradičné“ finančné inštitúcie do svojho 

podnikania integrujú čoraz viac „fintech“ riešení. Medzi hlavné oblasti podnikania FinTech 

spoločností patria v súčasnosti digitálne platby, „cloud“ programovanie a procesing finančných 

dát, ale aj sprostredkovanie úveru (napr. prostredníctvom „Peer-to-Peer“ schém) a pre časť 
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verejnosti predstavujú tzv. kryptomeny6 aj alternatívu k investičný produktom „tradičných“ 

inštitúcií finančného sektora. 

Trhová kapitalizácia kryptomien vo februári 2020 dosahovala 276 mld. USD, z toho približne 

60% tvorila najznámejšia kryptomena Bitcoin. Pre porovnanie, trhová kapitalizácia spoločností 

v akciovom indexe S&P 500 v rovnakom čase dosahovala 26 bln. USD, t.j. takmer 100-násobok 

celého trhu kryptomien. Kryptomeny sú síce pomerne populárnou témou súčasnosti, ale 

existuje niekoľko dôvodov, prečo sa v dohľadnom čase pravdepodobne nestanú zmysluplným 

investičným aktívom pre rozhodujúcu časť investorov7. Pravdepodobne najdôležitejším z nich 

je mimoriadna volatilita tohto trhu znázornená v grafe č. 6. Pre značnú časť verejnosti je trh 

kryptomien spojený aj s nízkou transparentnosťou až nedôverou. 

Graf č. 6: Výkyvy trhovej kapitalizácie kryptomien od roku 2016 

  

Zdroj: tradingview.com 

Zhrnutie 

Objem finančných aktív v správe NBFI v poslednom desaťročí celosvetovo dynamicky rástol. 

Dá sa predpokladať, že stagnácia hodnoty finančných aktív v sektore NBFI v roku 2018 je len 

dočasným výkyvom, ktorý bol spôsobený prudkým výpredajom na svetových akciových trhoch 

v poslednom štvrťroku 2018. V rámci eurozóny v období po globálnej finančnej kríze bol rast 

objemu aktív finančného sektora vyvolaný výlučne prírastkami v sektore NBFI, naopak 

                                                           
6 Kryptomeny by sme mohli voľne definovať ako digitálne alebo virtuálne meny, ktoré nie sú vydávané žiadnou 

menovo-politickou autoritou. Emisia a použitie týchto mien pri transferoch sú chránené a verifikované istým 

šifrovaním. 
7 Pričom abstrahujeme od možnosti, že by vôbec mohli nahradiť existujúce oficiálne meny vo funkcii peňazí, ako 

to avizujú mnohí propagátori kryptomien. 
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v bankovom sektore objem finančných aktív prakticky stagnoval. Výsledkom oveľa 

rýchlejšieho rastu objemu aktív v správe NBFI je pokles podielu MFI na celkových aktívach 

finančného sektora eurozóny zo 60% v roku 2001 na 42% v roku 2018, pričom v období po 

globálnej finančnej kríze a dlhovej kríze v eurozóne je uvedená reštrukturalizácia finančného 

sektora eurozóny výsledkom pôsobenia cyklických aj štrukturálnych faktorov. V rámci sektora 

NBFI v eurozóne aj v celosvetovom meradle je najdôležitejšou zložkou tohto sektora 

finančného systému subsektor OFI. Po roku 2010 však v eurozóne najrýchlejšie rástol trhový 

podiel subsektora investičných fondov (okrem fondov peňažného trhu). Rastúca váha NBFI vo 

finančnom systéme si prirodzene vyžaduje zvýšenú pozornosť pri monitorovaní týchto inštitúcií 

z pohľadu finančnej stability, dochádza tiež k  zmenám v transmisnom mechanizme menovej 

politiky. V súvislosti s dynamickými technologickými zmenami  v posledných rokoch 

dynamicky rástol FinTech sektor. Napriek obavám z výsledkov rýchlych technologických 

zmien možno konštatovať, že FinTech sektor doteraz pôsobil najmä ako komplementárny 

subsektor finančného systému aj sektora NBFI a realizované zmeny mali v prevažnej miere 

konštruktívny charakter s priaznivým dopadom na produktivitu inštitúcií aj adresátov 

finančných služieb. 
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