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Fórum HN: Revoluce ve finančnictví
LONDÝN ZŮSTANE SVĚTOVÝM
FINANČNÍM CENTREM I PO BREXITU
VYSTOUPENÍ VELKÉ BRITÁNIE Z EU NEBUDE MÍT NA CITY NEGATIVNÍ DOPAD,
ŘÍKÁ ANDREW PARMLEY, STAROSTA FINANČNÍHO STŘEDU LONDÝNA.

jaroslav.krejci@economia.cz

V

ysoká koncentrace kvalifikovaných
a kreativních lidí či snadnější přístup
ke kapitálu jsou podle starosty lon‑
dýnské City Andrewa Parmleyho jedny
z hlavních důvodů, díky kterým britská
metropole i po brexitu zůstane jedním
z hlavních světových center, kde se vy‑
víjejí nové produkty a technologie pro finanční odvět‑
ví. Pro tento revoluční obor se vžilo označení fin‑tech.
„Ve fin‑tech sektoru pracuje v Londýně 45 tisíc lidí,
ve Spojeném království celkem 60 tisíc a obrat tohoto
odvětví byl loni přes 60 miliard liber,“ prohlásil „lord
Mayor of London“ na úterním Fóru Hospodářských
novin, které se konalo na britské ambasádě v Praze.
Ze své pozice, která není politická, starosta City zastu‑
puje zájmy londýnského podnikatelského prostředí.
Má také poradní hlas na jednání britské vlády ve vě‑
cech spojených s finančnictvím. Jeho funkční období
je jednoleté.
U fin‑tech je sice jedno, kde pracujete, může to být
z jakéhokoliv místa na světě. Podle Andrewa Parmley‑
ho ale podnikatele a start‑upy přesto láká podnikat
z Londýna. „Chtějí být součástí dění, setkávat se s dal‑
šími lidmi.“ Dodal, že důležitou roli hrají také instituce
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Na akci pořá‑
dané Hospo‑
dářskými
novinami vy‑
stoupil staros‑
ta londýnské
City Andrew
Parmley. Ten
se během své
návštěvy Prahy
setkal také se
zástupci české
vlády a ve‑
dením bank.
Cílem bylo
posílit obchod‑
ní a finanční
vztahy mezi
Českem a Vel‑
kou Británií.

dohlížející na finanční trhy. Vstřícný přístup britského
regulátora (Financial Conduct Authority) umožňuje
otestovat nové nápady předtím, než k nim úřad zavede
regulace. „Z těchto důvodů kreativní lidé z celého světa
zakládají firmy v Londýně a pak expandují do celého
světa,“ okomentoval Parmley postavení City.
Podle starosty by se fin‑tech odvětví a také City jako
takové nemělo významněji dotknout vystoupení Velké
Británie z Evropské unie. Nevylučuje sice, že podniky
a finanční instituce přemístí část pracovních pozic
například do Frankfurtu nebo Paříže, celkově se však
má počet zaměstnanců zvyšovat.
„Do roku 2030 se předpokládá, že množství lidí
v City vzroste na 575 tisíc ze současných 450 tisíc,“
řekl Parmley. Nová pracovní místa budou podle něj
vznikat právě ve fin‑tech a také ve firmách zabýva‑
jících se vývojem softwaru pro zabezpečení proti ky‑
berkriminalitě, což je odvětví, které s finančnictvím
úzce souvisí.
Počet pracovních míst ve finančních službách má
růst i přes zvyšující se význam fin‑tech a automatizaci
některých činností. „Některé pracovní pozice budou
zanikat, budou ale vznikat nová vysoce kvalifikovaná
místa,“ odhadl Parmley další vývoj.
Starosta věří, že se britské vládě podaří dohodnout
s EU takové podmínky odchodu, které budou výhodné
pro obě strany. Například i proto, že finanční instituce
působící v londýnské City jsou významným zdrojem

kapitálu pro evropské podniky. Podle Parmleyho kro‑
ky, které by poškodily City, nejsou v zájmu evropské
ekonomiky.
Za příklad dává debaty o zavedení daně z finanč‑
ních transakcí či třeba snahu EU přemístit clearing
(zúčtování) finančních transakcí uzavíraných v eu‑
rech z Londýna na kontinent. „Zúčtováním v Londý‑
ně prochází více dolarových transakcí než transakcí
v euru, a přesto se nám to USA nesnaží zakázat. Je to
byznys výhodný pro všechny strany,“ uvedl Parmley.
Pro stabilitu finančního sektoru je podle něj méně
riskantní, když se zúčtování provádí na jednom místě.
Navíc dochází k úspoře nákladů. „Nepatrné zvýšení ná‑
kladů kvůli roztříštění zúčtování mezi ostatní finanč‑
ní centra by vedlo k mnohamiliardovým dodatečným
nákladům pro evropské firmy,“ varoval starosta City.
Tyto peníze by pak nemohly být použity na investice
či najímání nových zaměstnanců.
Parmley se domnívá, že City nakonec vyjde z brexitu
posílená. Nabízí se totiž mnohé příležitosti pro pro‑
hloubení obchodních a investičních vztahů například
se zeměmi Commonwealthu, z Latinské Ameriky nebo
Afriky. „Existují trhy, jejichž potenciál jsme dosud do‑
statečně nevyužili a které si zaslouží naši větší pozor‑
nost.“ Již v současnosti je například Londýn klíčovým
centrem pro islámské finance. „Lidé z muslimských
zemí cestují do Londýna, aby se poradili, jak obchodo‑
vat ve světě islámských financí,“ řekl Andrew Parmley.
Setkání odborníků
■ O fin‑tech
a budoucnosti Londýna
jako světového finančního
centra diskutovali
účastníci Fóra HN
(hlavní foto).
■ Hlavním hostem byl
starosta londýnské City
Andrew Parmley. Úvodní
slovo pronesla britská
velvyslankyně v Praze Jan
Thompsonová (vpravo
dole).
■ Akci moderoval
zástupce šéfredaktora HN
Nikita Poljakov, na snímku
s odbornicí na regulaci
finančních trhů Sarah
Murrayovou (vlevo dole).
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