
Abstrakt 

 

Současná fáze intenzivní globalizace, internacionalizace a expanze FinTech 

společností stejně jako dopady nedávné globální finanční krize podporují koncentrační 

procesy v rámci bankovního sektoru. Předkládaná dizertační práce zkoumá dopady globální 

finanční krize na bankovní centra Evropy, a to jak pokud jde o významná, tak i malá bankovní 

centra. Zvláštní pozornost je v rámci výzkumu věnována vývoji bankovních center dle tří 

hlavních evropských makroregionů – západní Evropy, jižní Evropy a střední a východní 

Evropy. Bankovní centra byla analyzována na základě finančních indikátorů bank, které mají 

v jednotlivých centrech své ústředí, přičemž použité indikátory zohledňují velikost bankovního 

centra, jeho ziskovost a rizikovost během období 2004-2015. 

Výsledky naznačují, že ačkoliv jsou vedoucí evropská bankovní centra (Londýn, Paříž, 

Frankfurt nad Mohanem) vystavena působení globálních kapitálových trhů, tato centra 

vykázala vysokou míru resilience a nadále posílila svou dominantní pozici mezi evropskými 

bankovními centry, což kontrastuje s vývojem ostatních velkých evropských center, která jasně 

zaostávala za evropskými lídry. Z makroregionální perspektivy bankovní centra západní 

Evropy zaznamenala jak první signály globální finanční krize, tak i následného zotavení, které 

se následně rozšířily napříč Evropou. Poněkud překvapivě ziskovost bankovních center ve 

střední a východní Evropě, dominantně ovládaných zahraničním kapitálem, zůstala nejvyšší 

přes celé sledované období.  

 Ve vývojové dynamice malých evropských bankovních center byl pozorován zřetelný 

pokles v počtu bankovních center, což naznačuje koncentrační tendence i v rámci spodního 

segmentu hierarchie. Finanční výkonnost bank s ústředím v těchto malých centrech však 

zůstává vysoce diferenciovaná a závisí primárně na evropském makroregionu a vlastnické 

struktuře. Zánik malých bankovních center tak nebyl plošný, ale byl pozorován zejména v jižní 

Evropě, především ve Španělsku. Finanční krizí byla tedy nejvíce postižena malá bankovní 

centra v jižní Evropě, zatímco bankovní centra v západní Evropě v zásadě stagnovala. Malá 

bankovní centra ve střední a východní Evropě vykazovala co do ziskovosti nejlepší výsledky. 

Ukázalo se také, že zahraniční vlastnictví bank má pozitivní dopady na jejich efektivitu. 
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