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Úvod 

Cílem této práce je zmapovat vývoj nezaměstnanosti ve Velké 

Británii od doby velké hospodářské krize v 30. letech minulého století až po 

současnost a snažit se zachytit klíčové okamžiky, které nezaměstnanost 

významně ovlivnily. Dále nastínit politické okolnosti dané doby a dopad 

nezaměstnanosti na obyvatelstvo země. 

Vzhledem к současné hospodářské krizi se snažím zaznamenat její 

vliv na britskou ekonomiku, zachytit růst nezaměstnanosti v posledních 

měsících a vyhlídky do budoucna. 
К tomuto tématu není dostupná literatura v českém jazyce a ta 

cizojazyčná neposkytuje aktuální informace, proto mým nejvyužívanějším 

zdrojem byl internet, různé statistické zprávy, grafy, atd. 
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1. Nezaměstnanost 

Na úvod je důležité si nejprve vysvětlit rozdíl mezi prací a 

zaměstnáním. „Zaměstnání se vztahuje к práci na smluvním základě, 

zahrnujícím i materiální odměnu za její výkon. Protikladem zaměstnanosti je 

nezaměstnanost."1 Pod pojem práce můžeme zařadit například domácí 

práce, sebezaměstnávání, dobrovolnou práci pro dobročinné účely a další 

práce nevykonávané pro ekonomické účely. 

„Nezaměstnanost je brána jako indikátor úrovně ekonomického 
rozvoje dané země."2 

„Samotná existence nezaměstnanosti je vlastně přirozeným jevem a 

atributem svobodné společnosti, založené na tržním mechanismu a 

demokracii. 

Její existence primárně vyplývá a je ospravedlněna potřebami: 

pohybu ekonomiky, který si vyžaduje i odpovídající pohyb 

pracovníků, což je spojeno s určitým časem, v kterém se oba 

pohyby vzájemně přizpůsobují; 

svobodné volby osob, jejich svobodné rozhodování o tom, 

zda přijmou zaměstnání, nebo zda budou existenčně závislé 

na různých dávkách sociálního státu (welfare state), 

podporách od charitativních organizací nebo ze strany 

rodiny, či na příjmech z činnosti v neformální ekonomice."3 

„Pokud se však nezaměstnanost stává masovou a doba trvání 

jednotlivých případů nezaměstnanosti se prodlužuje, dostává se 

nezaměstnanost do centra pozornosti nejen těch, kdo ztrácejí práci, ale i do 

centra pozornosti celé společnosti a jejích státních a politických institucí. 

Masová nezaměstnanost vytváří pro společnost i pro vládu vážné problémy 

finančního (náklady na nezbytnou podporu vzrůstajícího počtu osob bez 

příjmu ze zaměstnání), organizačního (potřeba rozsáhlého a 

1 MAREŠ, P., Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha 1994, str. 16. 
2 GALLIE, D., Employment in Britain. Basil Blackwell Oxford and New York 1989, str. 344. 
3 MAREŠ, cit. 1, str. 11. 
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byrokratizovaného aparátu služeb zaměstnanosti) a politického 

charakteru."4 

V dnešní době se masová nezaměstnanost stala běžnou součástí 

života ve většině průmyslových zemí. Sama o sobě není jen ekonomickým 

problémem, ale má důsledky i pro život jedince a celé společnosti. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je tedy i psychologickým, sociálním i kulturním 

problémem. „Studie opakovaně spojují vysokou nezaměstnanost s rostoucí 

kriminalitou a sebevražedností." 5 

Snaha čelit nezaměstnanosti a jejím důsledkům je spojena s růstem 

přesvědčení, které se objevilo již koncem 19. století, ale které se ve 

veřejném mínění etablovalo zejména ve 30. letech dvacátého století, že 

totiž nezaměstnanost není primárně výsledkem individuální lenosti, 

nepředvídavosti nebo morální netečnosti nezaměstnaných, ale výsledkem 

mocných sil vymykajících se jejich kontrole. 

1.1 Definice nezaměstnanosti 
Národní hospodářství každého státu má к dispozici určitý počet 

práceschopných obyvatel, které označujeme jako ekonomicky aktivní 

obyvatelstvo. V tržní ekonomice mnohdy určitá část práceschopného 

obyvatelstva nenalézá na trhu práce uplatnění. Tento jev označujeme jako 

nezaměstnanost. 

Definice nezaměstnanosti podle Mezinárodního úřadu práce (ILO) 

v Ženevě popisuje nezaměstnaného člověka jako toho, kdo: 

- je schopný práce (věkem, zdravotním stavem) 

- chce zaměstnání 

- je přes tuto snahu v daný okamžik bez zaměstnání6 

Definice ILO je mezinárodně uznávaná, tudíž umožňuje srovnání 

mezi různými státy a dále dovoluje dlouhodobé sledování v čase.7 

4 MAREŠ, cit. 1, str. 11. 
5 Office for National Statistics [online]. Unemployment, 2008 [cit. 6. března 2009]. 

Dostupné z WWW: <http://www.politics.co.uk/briefings-guides/issue 
briefs/employment/unemployment-$366619.htm>. 

6 MAREŠ, cit. 1, str. 16. 
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1.2 Míra nezaměstnanosti 

Míru neschopnosti ekonomiky využívat zdroje práceschopného 

obyvatelstva, jež jsou к dispozici, vyjadřujeme mírou nezaměstnanosti, 

která patří к hlavním ukazatelům vyjadřujícím celkovou výkonnost 

národního hospodářství. 

Míra nezaměstnanosti je podíl nezaměstnaných, kteří aktivně o 

nalezení zaměstnání usilují a jsou schopni to prokázat, na ekonomicky 

aktivním obyvatelstvu vyjádřený v procentech. 

Výpočet: 

u = U/L -100 

u ... míra nezaměstnanosti 

U ... nezaměstnaní, kteří chtějí pracovat 

I celkový počet pracovních sil 

Mezi nezaměstnané nepatří osoby práce neschopné (invalidé), 

studenti připravující se na zaměstnání, osoby žijící z renty (důchodci) a lidé 

neochotní pracovat. 

Obecná míra závisí na faktorech ovlivňujících celou ekonomiku (ceny 

ropy, ekonomický cyklus, ...). Specifické míry nezaměstnanosti pro 

jednotlivé sociální kategorie závisí vždy na faktorech ovlivňujících 

především tyto kategorie osob (muže, ženy, mládež, příslušníky minoritních 

skupin určité profese, atd.) 

V různých zemích se pro zjišťování počtu nezaměstnaných a míry 

nezaměstnanosti používá různých přístupů. V zásadě však existují dva 

hlavní postupy zjišťování. V prvním z nich se vychází z počtu žadatelů o 

práci registrovaných na pracovních úřadech (Claimant Count). V druhém 

případě jsou podkladem výběrová šetření prováděná pravidelně v populaci 

(Labour Force Surveys). 

7 Office for National Statistics [online]. Measuring Unemployment, 2002 [cit. 10. března 
2009]. Dostupné z WWW: <http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=165>. 
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Claimant count zjišťuje jen počet nezaměstnaných, kteří požadují podporu 

v nezaměstnanosti. Je to vždy nižší číslo (viz graf č. 1), protože ne všichni 

nezaměstnaní jsou oprávněni tuto podporu pobírat nebo se rozhodnou ji 

požadovat. Pravidla ohledně podpor se mění a jsou v různých státech 

odlišná.8 

Labour Force Survey (LFS) je největším kontinuálním průzkumem, který 

se provádí v britských domácnostech. Každé čtvrtletí je náhodně vybráno 

80 000 domácností; s jednotlivci probíhají rozhovory v sérii pěti vln. Část 

těchto osob a domácností nechce spolupracovat, proto výsledky pocházejí 

pouze z 50 000 domácností od 120 000 lidí. Jejich odpovědi se posuzují na 

základě věku, pohlaví a geografie, aby vyjádřily reprezentativní obraz celé 

populace. 9 

Graf č. 1: Rozdíl mezi Claimant count a Labour Force Survey10 

Unemployment in the UK 
people aged 16-59 (women) 164 (men), seasonally adjusted 

— Labour Force Survey measue — Clamart Court measure 
Source: Äsuteri EcoWh 

8 Office for National Statistics [online]. Measuring Unemployment, 2002 [cit. 10. března 
2009]. Dostupné z WWW:<http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=165>. 
9 BARNES, W. - BRIGHT, G. - HEWAT, С. Making sense of Labour Force Survey 
response rates [online]. Economic & Labour Market Review, 2008, vol. 2, no. 12 [cit. 17. 
března 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://www.statistics.gov.uk/elmr/12_08/downloads/ELMR_Dec08_Bright.pdf>. 
10 RILEY, G. Trends in the two main measures of unemployment for the UK economy 
[online], Tutor2u, 2006 [cit. 1. června 2009]. Dostupný z WWW: 
<http://tutor2u.net/economics/revision-notes/a2-macro-unemployment.htm!>. 
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Další míry nezaměstnanosti: 

- míra dlouhodobé nezaměstnanosti 

- míra propuštěných z práce 

- míra nezaměstnaných dospělých osob 

- míra nezaměstnaných hledajících si zaměstnání na plný úvazek 

- míra zahrnující lidi pracující z ekonomických důvodů na zkrácenou 

pracovní dobu 

- míra zohledňující rezignované pracovníky11 

11 MAREŠ, cit.1, str. 25. 



1.3 Formy nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost členíme z hlediska: 

- dobrovolnosti (dobrovolná, nedobrovolná) 

- délky trvání (krátkodobá, dlouhodobá) 

- příčin (frikční, strukturální, cyklická, sezónní) 

Krátkodobá nezaměstnanost je do jednoho roku, dlouhodobá trvá déle než 

jeden rok. 

Frikční nezaměstnanost je způsobená mobilitou pracovníků. Jde o 

normální změny zaměstnání a doba nezaměstnanosti je ve většině těchto 

případů pro nezaměstnané osoby jen krátkou epizodou, během níž si 

hledají nové uplatnění. 

Strukturální nezaměstnanost je nezaměstnanost vyplývající z rozporu 

mezi strukturou poptávky a nabídky na trhu práce. Je výsledkem 

nerovnováhy mezi pracovní silou pohotovou pro práci a požadavky 

zaměstnavatelů po určitém typu práce. Často vzniká díky rozpadu 

neefektivních podniků, eliminaci starých odvětví nebo nahrazení živé práce 

technikou. Tuto nezaměstnanost nazýváme technickou. Tento typ může 

postihnout i vysoce kvalifikované pracovníky s bohatými zkušenostmi, pro 

které náhle nejsou pracovní místa. 

Cyklická nezaměstnanost je spojená s cyklickým charakterem 

ekonomického vývoje a objevující se přechodně v recesi. Je spojena s 

"work reduction", neboli ztrátou práce zejména v důsledku nedostatečného 

odbytu. 

Sezónní nezaměstnanost souvisí s přírodním cyklem a týká se například 

stavebnictví, zemědělství a cestovního ruchu.12 

12 MAREŠ, cit. 1, str. 139. 
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1.4 Pracovní trh 

„Pracovní trh je trh, na kterém dochází к vyrovnávání nabídky práce s 

poptávkou po ní. Není klasickým trhem vzhledem ke svému rozdělení na 

segmenty а к regulativním zásahům státu i vzhledem к handicapům 

pracovní síly. Také mzda není striktně cenou práce, ale je upravena i 

mimotržními faktory."13 

Segmentace trhu práce - předpoklad, že neexistuje jednotný trh práce, ale 

že segmenty, do kterých se rozpadá, vytvářejí vlastní rovnováhu mezi 

nabídkou práce a poptávkou po ní. Každý jednotlivý druh práce má svůj 

jednotlivý pracovní trh (segment trhu práce). Přechod z jednoho segmentu 

na druhý není jednoduchý. Jde především o primární (kvalifikovanější 

práce, jistější pracovní místa, lepší podmínky práce a vyšší mzda) a 

sekundární trh práce (méně kvalifikovaná práce, nejistá pracovní místa, 

horší podmínky práce a nižší mzdy, fragmentovaná pracovní kariéra - častá 

nezaměstnanost, ale i frekventovanější nezaměstnanost dlouhodobá), 

formální a neformální trh práce, interní a externí trh práce.14 

MAREŠ, cit.l,str. 141. 
4 MAREŠ, cit. 1, str. 140. 
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Schéma č. 1: Proudění pracovní síly15 

Taking 
a job 

Employed 
Labour force 

I 
Retiring 

Temporarily 
leading 

_New hires* 
Recalls 

Job-losers 
" Lay-offs ~ 

Quits 

Out of the 
labour force 

Discouraged 
workers I 

Re-entrants 
New entrants 

Lidé opouštějí zaměstnání, protože si hledají jiné místo, odcházejí do 

penze nebo o práci přijdou. Po několika měsících se do zaměstnání znovu 

vracejí. Může ovšem nastat situace, kdy se z nezaměstnaného stane 

takzvaný discouraged worker, neboli člověk, který přestal zaměstnání 

aktivně hledat a to většinou z důvodu, že se mu ho dlouhodobě nedaří najít. 

Odtud termín discouraged což znamená rezignovaný nebo dokonce 

znechucený. Důvody mohou být různé. Buď je v jeho okolí nedostatek 

pracovních příležitostí, nedisponuje potřebnými schopnostmi nebo se stal 

obětí diskriminace kvůli barvě pleti, vyznání, atd.. Někteří si však tuto pozici 

vybírají dobrovolně. Jde například o rodiče, kteří chtějí trávit čas doma s 

dětmi, lidi preferující jiné zájmy nebo osoby, které finanční situace 

jednoduše pracovat nenutí. 

50% nezaměstnaných jsou ti co dostali výpověď (job losers), 25% 

tvoří ti, kteří se chystají znovu nastoupit (reentrants) a zbytek je rovnoměrně 

rozdělen mezi osoby hledající si lepší zaměstnání (job leavers) a osoby, 

které teprve nastupují do pracovního procesu (new entrants).16 

15SMITH, P. [power point presentation] Unemployment, Labour Market Flows 
[Cit. 3. dubna 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://www.mcgrawhill.co.uk/large_files/olc_business/economics/begg_6/ppt/Ch27.ppt#26 
1,6,Labour market flows>. 

vVESSEL, W. J. Economics [online], Barron's Educational Series, 2000 [cit. 10. dubna 
2009]. Dostupné z WWW: 
<http://books.google.com/books?id=0hggJhQQQboC&pg=PA86&lpg=PA86&dq=retiring+te 
mporarily+leaving+job+losers+unemployed&source=bl&ots=09_dDqKIQ&sig=Zdm6f1Yo5n 
28WkaldfWyv6UI0G4&hl=en&ei=tb0zSoDAO8j5_AbOtYHQCg&sa=X&oi=book_result&ct=r 
esult&resnum=1>. 
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2. Vývoj nezaměstnanosti ve Velké Británii 

2.1 30. léta - Velká hospodářská krize 

Příčinami finanční nestability, která předcházela a doprovázela 

velkou hospodářskou krizi, byly dluhy, které nahromadilo mnoho evropských 

zemí během první světové války. Tyto dluhy destabilizovaly mnoho 

evropských ekonomik. 

Británie financovala svůj válečný program zejména z prodeje 

zahraničního majetku. Čistá ztráta činila 300 milionů liber ze zahraničních 

investic. Největší materiální ztrátou bylo 40% obchodního loďstva zničeného 

při útocích ponorek U-boats. 

Ztráta výdělku z ciziny měla za následek větší závislost na vývozu a 

větší náchylnost na jakékoliv poklesy na světových trzích. Avšak právě 

ztráta mnoha obchodních lodí a přerušení obchodování narušilo postavení 

Británie na těchto trzích. Zákazníci ze zámoří, kteří odebírali textil, ocel a 

uhlí byli ztraceni. 

Od roku 1921 se Británie začala zvolna vzpamatovávat z války a 

následného poklesu, ale v dubnu 1925 se Winston Churchill rozhodl vrátit к 

paritě britské libry ke zlatu, čili zlatému standardu. "To mělo za následek 

znehodnocení libry šterlinků a katastrofální následky pro britskou exportní 

politiku. V důsledku toho došlo к prudkému poklesu mezd a generální 

stávce."17 

1 7 Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Winston Churchill, [cit. 10. dubna 2009]. 
Dostupný z <http://cs.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill>. 
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2.1.1 Zlatý měnový standard 

Zlatý měnový standard znamenal, že veškeré papírové bankovky, 

vydané centrální bankou, byly kryté zlatem. Pokud s nimi člověk přišel do 

(centrální) banky, mohl od ní požadovat vyplatit tolik zlata, kolik činila její 

hodnota. 

I když díky zlatému standardu došlo po celém světě к obrovskému 

hospodářskému vzestupu, měl také několik problémů. Za prvé to bylo 

obrovské kolísání cen zlata na světových trzích, spojené jednou s 

nedostatkem zlata na trhu a po druhé naopak s jeho přebytkem (zlatá 

horečka v Kalifornii, na Aljašce...). Druhým problémem bylo časté vysychání 

zlatých rezerv centrálních bank. Vlády mnoha zemí mezi sebou často vedly 

velmi nákladné války, zásluhou čehož obrovským tempem narůstaly vládní 

výdaje, a bankovní ústavy mnohdy poskytovaly úvěry podnikům s příliš 

riskantním podnikatelským plánem. Na bankovkách bylo sice uvedeno, že 

jsou kryté zlatem, ve skutečnosti jich však bylo krytých zlatem třeba jen 80, 

70, 60 nebo ještě méně procent. 

Pokud se v zemi začaly šířit zvěsti o hospodářských problémech, 

vydali se lidé ihned do nejbližšího bankovního ústavu a požadovali proplatit 

bankovky ve zlatě. Protože na to měli právo, musela jim každá banka ze 

zákona vyhovět. Soukromé banky vzaly ihned všechny peníze od lidí a 

poslaly je centrální bance aby je proplatila ve zlatě. Pokud se podobná 

bankovní panika odehrála v celé zemi, nemohla centrální banky dělat nic 

jiného, než vyhlásit bankrot, neboť hodnota bankovek v oběhu byla mnohdy 

mnohem větší než hodnota zlata v trezoru banky. 

К výše popisované bankovní panice došlo po celém světě v průběhu 

velké hospodářské deprese 30. let. V roce 1931 proto odstoupila od zlatého 

standardu Velká Británie a o dva roky později jí následovaly Spojené státy. 

Po druhé světové válce již neexistoval zlatý standard v žádné zemi na 

světě. Mezi jednotlivými světovými měnami se postupně vytvořily plovoucí 

měnové kurzy, které vyjadřovaly sílu jednotlivých ekonomik.18 

18 
ZEMÁNEK, J. Peníze - prostředek směny [online], euroekonom. cz, ekonomický portál, 

[cit. 4. června 2009]. Dostupný z WWW: <http://www.euroekonom.cz/ekonomie-
clanky.php?type=lekce13>. 
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2.1.2 Generální stávka 

Na 4. května 1926 byla svolána generální stávka, aby podpořila 

horníky v jejich sporech s vlastníky dolů, kteří chtěli snížit jejích mzdy o 13% 

a prodloužit jim směnu ze sedmi na osm hodin. Stávkovalo i velké množství 

pracovníků z dopravy, stavebnictví, a dalších odvětví. Následného dne se 

vláda pokusila stávku agresivně potlačit zásahy policie. Mezi policií a 

stávkujícími zavládly boje. Až 11. května byla stávka odvolána. Horníci byli 

poraženi. Stávce bránila i střední třída tím, že částečně zastupovala 

stávkující v jejich profesích.19 

2.1.3 Krach na newyorské burze 

V říjnu 1929 otřásl světem krach na newyorské burze. Spojené státy 

požadovaly vrácení půjček a zavedly obchodní bariéry, aby zabránily 

importu zahraničního zboží. To napomohlo rozšíření krize do celého světa. 

Účinky na průmyslové oblasti v Británii byly okamžité a devastující, protože 

poptávka po britském zboží začala prudce klesat a nezaměstnanost růst. 

Na konci roku 1930 vzrostla nezaměstnanost z 1 na 2,5 milionu a vývoz 

klesl o 50%. 

Krize nejvíce zasáhla odvětví těžkého průmyslu (těžba uhlí, 

ocelářství, loďařství) v Severním Irsku, Skotsku, Walesu a na severu Anglie. 

Tato odvětví měla již dříve potíže díky tomu, že nedostatečně 

modernizovala a neobstávala tolik v konkurenčním boji s jinými zeměmi. 

Některá města na severovýchodě měla sedmdesátiprocentní 

nezaměstnanost, kvůli tomu, že výroba lodí klesla o 90%. Okolo 200 000 

nezaměstnaných mužů bylo posláno do pracovních táborů, které fungovaly 

až do roku 1939. 

19 
BBC Bitesize. The General strike 1926 [online], 

[cit. 14. dubna 2009] Dostupný z WWW: 
<http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/generalstrikerev1.shtml>. 
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Pokud v jednom regionu či městě najednou zkrachovaly doly, stavba 

lodí a ocelářství, téměř nikdo neměl práci a město jako by přestalo 

existovat. 

Zoufalá situace a extrémní chudoba přiměla dokonce obyvatele 

města Jarrow zorganizovat pochod 200 mužů do Londýna dlouhý 300 mil a 

žádat od vlády pomoc (viz příloha č. 6). Chtěli dát parlamentu a obyvatelům 

jihu na vědomí, že jsou vážení obyvatelé města, které se ocitlo ve velmi 

těžké situaci a kde je 70% nezaměstnanost.20 Nakonec jim však nezbylo nic 

jiného než se vrátit domů a pomoci si sami. Vláda nevěděla jak si s krizí 

poradit, mnohá opatření byla zbytečná, některá situaci dokonce zhoršovala. 

Na jihovýchodě Anglie, kde byl situován lehký průmysl (chemický, 

elektronické zboží a automobilová výroba) byla situace jiná. V této oblasti 

lidé, kteří měli práci, spíše profitovali. Ceny klesaly a oni si mohli dovolit více 

nakupovat. 

Příčin tak velké hospodářské krize bylo několik. Hlavním spouštěčem 

byl krach na Wall Street, ale existovaly zde i jiné faktory: 

• Dovozní cla odrazovala obchod, což poškodilo ekonomiku. 

Redukování v obchodu zasáhlo zejména stavbu lodí a železnice. 

Pokud nebyl žádný obchod, nebyla zde ani potřeba transportu. 

• V čase nejistoty a vysoké nezaměstnanosti lidé neutráceli a naopak 

šetřili. To vedlo к bankrotu mnoha podniků a způsobovalo ještě vyšší 

nezaměstnanost. 

• Nezaměstnaní lidé neměli příjmy, tudíž nemohli nakupovat a to opět 

napomáhalo dalším bankrotům a růstu nezaměstnanosti. 

• Zastaralý průmysl, náročný na pracovní sílu. Když ubývaly zakázky, 

jediná možnost jak se zachránit, bylo propouštění. 

2 0 COLLETTE, Ch. The Jarrow Crusade [online], BBC Home, 2002 [cit. 14. dubna 2009]. 
Dostupný z WWW: <http://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/jarrow_01 ,shtml>. 
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Růst nezaměstnanosti znamenal, že nesmírně vzrostly výdaje na 

podpory. Proto 10. září 1931 vyhlásila vláda pohotovostní rozpočet, který 

okamžitě zavedl kolo přísných škrtů ve veřejném rozpočtu a mzdách. 

Mzdy ve veřejném sektoru a podpory v nezaměstnanosti byly sníženy o 

10% a daně z příjmu vzrostly z 22,5% na 25%. Tato opatření byla deflační a 

pouze zredukovala kupní sílu, zhoršila situaci a ke konci roku 1931 dosáhla 

nezaměstnanost téměř tří milionů.21 

Zavedl se také takzvaný means test, který rozhodoval o tom, zda 

daná osoba či rodina opravdu potřebuje nějakou podporu. Lidé opět měli 

méně peněz a to nepomohlo zlepšit krizi, protože jedinou cestou jak z ní 

ven, bylo přimět lidi utrácet. 

Rozdělený národ 

Celkový obraz britské ekonomiky ve třicátých letech byl bezútěšný, 

avšak následky deprese nebyly rovnoměrné. Tradiční průmysl, který tvořil 

základ britského exportu (těžba uhlí, stavba lodí a ocelářský průmysl) byl 

koncentrován na severu Anglie, v Jižním Walesu a centrálním Skotsku, 

zatímco nová průmyslová odvětví se koncentrovala ve středu a na jihu 

Anglie. 

Jednalo se o odvětví, která se začala rozvíjet ve dvacátých letech, 

například průmysl motorových vozidel a elektrotechnický průmysl, ale 

britské produkty v těchto oborech nebyly dostatečné moderní, aby obstály 

na světových trzích, a tak sloužily jen pro ten domácí. 

Ačkoliv v Londýně a na jihovýchodě Anglie byla nezaměstnanost 

13.5%, později přišly lepší časy. Nastal rozmach ve výstavbě domů na 

předměstí. Na jihu se vyvíjel elektrárenský průmysl, který prosperoval z 

elektrifikace domů a průmyslu. Rozjela se masová produkce elektrických 

vařičů, rádií a dalších přístrojů dostupných i pro střední vrstvy. Téměř 

polovina všech nově otevřených továren v letech 1932-1937 bylo v okolí 

21 
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Great Depression, [cit. 15. dubna 2009]. 

Dostupný z WWW: <http://dic.academic.ru/dic.sf/enwiki/174959>. 
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Londýna. Dobře se dařilo i průmyslu motorových vozidel. Města jako 

Birmingham, Coventry a Oxford zažívaly dobré časy.22 

Jak již bylo zmíněno, někteří lidé, zejména obyvatelé jihu Anglie si 

během krize mohli dovolit více utrácet. Krize tedy měla i některé světlejší 

stránky. 

• Postavilo se na tři miliony nových domů. 

• Zvýšil se počet domů do kterých byla zavedena elektřina. 

• Vzrostl počet majitelů aut. 

• Lidé si kupovali rádia, první televizory, vysavače a pračky. 23 

Naprosto odlišná situace byla na severu Anglie. Tradiční těžký 

průmysl jako těžba uhlí v Yorkshire a Nottinghamshire, stavba lodí v 

Tyneside, ocelářství v Sheffieldu a textilní výroba v Lancashiru se orientoval 

na vývoz. Sever byl ohromně zasažen depresí zejména kvůli strukturálním 

změnám v průmyslu. 

Mezi lety 1929 a 1932 klesla výroba lodí o 90%. V některých městech 

dosáhla nezaměstnanost 70%. V těchto oblastech byly miliony 

nezaměstnaných se svými rodinami bez prostředků (viz příloha č. 4 a 5). 

Zpráva vlády odhaduje, že 25% populace žilo na hranici bídy. Často se zde 

vyskytovaly známky dětské podvýživy, kurděje, rachitída a tuberkulóza.24 

22 Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Great Depression, [cit. 15. dubna 2009]. 
Dostupný z WWW: <http://dic.academic.ru/dic.sf/enwiki/174959>. 

3 BBC Bitesize. The Depression of the 1930s [online], 
[cit. 16. dubna 2009] Dostupný z WWW: 
<http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/depressionrev1.shtml>. 

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Great Depression, [cit. 15. dubna 2009]. 
Dostupný z WWW: <http://dic.academic.ru/dic.sf/enwiki/174959>. 
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Nezaměstnanost 
Leden 1929 
Leden 1930 
Leden 1931 
Leden 1932 
Leden 1933 
Leden 1934 
Leden 1935 
Leden 1936 
Leden 1937 
Leden 1938 
Leden 1939 

Velké Británii25 

1,434,000 
1,534,000 
2,671,000 
2,794,000 
2,979,000 
2,457,000 
2,397,000 
2,229,000 
1,766,000 
1,927,000 
2,133,000 

5 Sainsbury centre for Visual Arts. Politics and Economics in 1930s Britain, [online]. 
Unemployment Figures in Britain [cit. 17. dubna 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://www.scva.org.uk/education/resources/pdfs/14.pdf>. 
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Pomalé vzpamatovávání 

Po zrušení zlatého standardu se britské zboží stalo opět 

konkurenceschopné na světových trzích. Zejména se zeměmi, které si ještě 

zlatý standard ponechaly. Ekonomika se začala postupně zotavovat a od 

roku 1933 klesala i nezaměstnanost. Ačkoliv vývoz tvořil jen zlomek úrovně 

před depresí, pomalu se obnovoval. 

Vzrůst zaměstnanosti se projevil zejména na jihu, kde nízká úroková 

míra urychlila rozmach ve výstavbě domů a to dále nastartovalo obnovování 

domácího průmyslu. Sever země a Wales zůstaly v depresi téměř celých 

deset let. V těchto částech země stimulovala vláda pokles nezaměstnanosti 

stavbou silnic, loděnic, atd. Ani tato podpora však neměla velký dopad.26 

Čtyři faktory, které pomohly ukončit krizi: 

• V září 1931 byla vláda nucena zrušit zlatý standard a směnný kurz 

okamžitě klesl o 25% z $4.86 na $3.40. To ulehčilo tlaku na exportéry 

a položilo základy postupnému ekonomickému uzdravování. 

• Snížení úrokových sazeb - snížilo dluhy, které museli lidé splácet a 

povzbuzovalo je к braní úvěrů. 

• The Special Areas Act z roku 1934 se snažil přilákat lehký průmysl 

do oblastí nejvíce postižených krizí. 

• Obecní úřady nechaly postavit 500 000 obecních domů, což opět 

pomohlo načerpat peníze do ekonomiky.27 

Od roku 1936 se začínalo zbrojit. To byl ekonomický stimul, který krizi 

konečně ukončil. Nezaměstnanost klesla v roce 1937 na 1,5 milionu. 28 

26 Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Great Depression, [cit. 15. dubna 2009]. 
Dostupný z WWW: <http://dic.academic.ru/dic.sf/enwiki/174959>. 
27 ВВС Bitesize. The Depression of the 1930s [online], 
[cit. 16. dubna 2009] Dostupný z WWW: 
<http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/britain/depressionrev1.shtml>. 

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Great Depression, [cit. 15. dubna 2009]. 
Dostupný z WWW: <http://dic.academic.ru/dic.sf/enwiki/174959>. 
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Ve třicátých letech bylo možné pozorovat výrazné změny i co se týče 

rozdělení pracovních míst. Proces deindustrializace zaznamenal pokles 

počtu manuálních pracovníků, zatímco se zvyšovaly počty úředníků a 

techniků v nových průmyslových odvětvích, například Imperial Chemicals 

Industries. 

Nezaměstnanost byla převážně cyklická, ale byla zde i strukturální 

nezaměstnanost způsobená dlouhodobým poklesem v určitých průmyslech. 

Strukturální nezaměstnanost zhoršila nepřirozeně velká válečná poptávka 

po železu, oceli, látkách na uniformy, uhlí a lodích. Po válce tento 

dlouhodobý trend ustal. 

Další faktory byly: rostoucí mezinárodní konkurence produktů 

z těchto upadajících odvětví i změny v poptávce, například po syntetických 

materiálech místo bavlny. 

Další problém byla rekvalifikace. Horníci se samozřejmě jen těžko 

mohli přeorientovat na práci elektrických inženýrů. Zaměstnavatelé 

preferovali mladé a levnější osoby. Dlouhodobá nezaměstnanost byla vyšší 

mezi lidmi středního věku, roku 1931 to bylo 13% mužů mezi 25 a 44 lety, 

ale 22,6% mužů mezi 55 a 64 lety. Další problém byla mobilita, poněvadž 

upadající průmysl byl na severu, kdežto expandující průmysl ve středu a 

jihovýchodě země. Nové továrny vznikaly v blízkosti Londýna. 

Nezaměstnanost v těchto oblastech byla 6-7%, zatímco ve Walesu to bylo 

22,3%.29 

29 
Blacksacademy. Social conditions in Britain in the 1930s: employment and 

unemployment [online]. Blacksacademy.net [cit. 19. dubna 2009]. 
Dostupné z WWW: <http://www.blacksacademy.net/content/3156.html>. 
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2.2 Období po druhé světové válce 

Po konci druhé světové války se Britové obávali, že by se situace 

z 30. let mohla opakovat a nechtěli vládu Konzervativců, kterou vinili za 

těžkou situaci po první světové válce. Nálada přála změně. Ve všeobecných 

volbách roku 1945, к překvapení mnohých, byl Winston Churchill poražen 

Labouristy v čele s dementem Attlee. Labouristická vláda předsedala 

zavedení srozumitelného welfare state (viz příloha č. 12 ) a založila National 

Health Service financovaný zdaní, který poskytoval pomoc spíše podle 

potřebnosti než podle schopnosti platit. Labouristická vláda také uzákonila 

Keynesiánská opatření: stimulovat ekonomiku a vytvořit plnou 

zaměstnanost. Tato opatření, známá jako „poválečná dohoda" byla přijata 

všemi politickými stranami a trvala až do konce sedmdesátých let, kdy se 

stala terčem útoků od Konzervativců v čele s Margaret Thatcherovou 30 

Po pustošivé době Velké Deprese, kdy nezaměstnanost byla přes 

22%, zůstávala relativně nízká od roku 1945 až do sedmdesátých let. 

Spojené království mělo více méně plnou zaměstnanost. V zemi probíhala 

transformace průmyslu. Příkladem může být Wales, kde během války, 

podobně jako ve zbytku Británie, nezaměstnanost prakticky vymizela. Okolo 

53% pracovníků bylo ve válce, ostatní pro ni vyráběli. Kromě toho 

nastoupilo do zaměstnání mnoho žen. 

Po válce, roku 1945 chtěla vláda včele s dementem Atlee nějak 

zajistit, aby se nikdy neopakovala tak ohromná nezaměstnanost, která byla 

před válkou. Proto vydali Industry Act, který měl přivést do oblastí 

orientujících se na jediné odvětví těžkého průmyslu nové obory. Na jejich 

podporu byly přidělovány různé granty a nízko úročené úvěry.31 

30 * 

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Great Depression, [cit. 15. dubna 2009]. 
Dostupný z WWW: <http://dic.academic.ru/dic.sf/enwiki/174959>. 

1 Rootsweb. Post World War II Wales [online], 
[cit. 27. dubna 2009] Dostupné z WWW: 
<http://vvww.rootsweb.ancestry.com/~swlmcc/maerdy/welshhistory/h21.html>. 
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Po nějakou dobu byla těžba uhlí ve Walesu stále největším 

průmyslovým odvětvím, ale to se postupně měnilo. Hodně investic šlo také 

do přístavu Milford Haven, kde se zakládaly ropné rafinerie. 

Záměrem vlády bylo zavřít všechny zbytečné doly a modernizovat 

mechanizaci. Roku 1978 pracovalo v dolech na 38 000 mužů a na konci 

osmdesátých let to bylo jen 4 000 mužů.32 

Ve Skotsku podobné projekty vytvořily na 60 000 pracovních míst. 

Nezaměstnanost zde klesla z 12% před válkou na 3,5%. 

32 
Blacksacademy. Social conditions in Britain in the 1930s: employment and 

unemployment [online]. Blacksacademy.net [cit. 19. dubna 2009]. 
Dostupné z WWW: <http://www.blacksacademy.net/content/3156.html>. 
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2.2.1 Zlatý věk 
Období mezi lety 1947 a 1973 bývá nazýváno zlatým věkem. 

Průměrná míra nezaměstnanosti se pohybovala kolem 2%. Velmi nízká 

míra nezaměstnanosti byla výsledkem poválečného rozkvětu. 

Technologický pokrok, stabilní prostředí pro mezinárodní obchod, úspěch 

Keynesiánských ekonomů a stabilita Phillipsovy křivky (která vyžadovala 

vztah mezi vysokou inflací a nízkou nezaměstnaností) vytvořila situaci, která 

se přiblížila k plné zaměstnanosti - ačkoli v té době většina žen zůstávala v 

kategorii ekonomicky neaktivního obyvatelstva. 

Tato příznivá situace se začala brát jako norma. Když však 

v sedmdesátých letech začala nezaměstnanost neúprosně stoupat, vyšlo 

najevo, že to byla spíše anomálie, i když trvala čtvrt století. 

Právě sedmdesátá léta jsou viděna jako předěl mezi obdobím 

s nízkou nezaměstnaností zvanou zlatý věk a návratem к vysoké 

nezaměstnanosti, která byla charakterističtější pro meziválečné období.33 

Nelibost к vládním zásahům dohromady se stagflací (viz příloha č. 

12) nahlodaly pilíře na kterých stál úspěch zlatého věku. Vláda ztratila 

důvěru v to, že je schopna udržet plnou zaměstnanost. Druhým zdrojem 

podpory zlatého věku byl světový obchod. Ten ovšem také nemohl být 

udržován ve stejném rozsahu. Po roce 1973 růst objemu výroby prudce 

klesl u všech hlavních obchodních partnerů Británie a trhy pro její export se 

omezily. 

Zlatý věk rychlého ekonomického růstu, plné zaměstnanosti a 

stabilních cen byl pryč. Růst se zpomalil, ceny a nezaměstnanost rostly. 

Příčin mohlo být několik. Klesající návratnost investic, pokles tempa 

vědeckých a technologických inovací, ničivý efekt ropných šoků, stále větší 

podíl prostředků, které vyžadoval veřejný sektor, ale pokles pracovního 

nadšení a disciplíny.34 

33 Rootsweb. Post World War II Wales [online], [cit. 27. dubna 2009] Dostupné z WWW: 
<http://www.rootsweb.ancestry.com/~swlmcc/maerdy/welshhistory/h21.html>. 
34 FLOUD, R.; McCLOSKEY, D.N. The Economic History of Britain Since 1700: 1939-1992 
[online], Cambridge University Press, 1994. [cit. 6. června 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://books.google.com/books?id=WOUdNxYaOz8C&pg=PA114&lpg=PA114&dq=golden 
+age+unemployment+Britain&source=bl&ots=UPhAPyWW2m&sig=laDisjfKoyWfwHTMIv_ 
wpmcK8l8&hl=en&ei=NL00SsDrG87GsgbApJjKCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn 
um=5>. 
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2.3 70. léta 
V sedmdesátých letech se situace začala zhoršovat. Energetické 

krize z let 1973 a 1979 vytvořily "stagflaci", rostoucí inflaci a rostoucí 

nezaměstnanost - něco co Phillipsova křivka považovala za nemožné. 

Na počátku sedmdesátých let byla nezaměstnanost relativně nízká 

(okolo jednoho milionu nebo 4% ekonomicky aktivního obyvatelstva). 

V polovině sedmdesátých let však začala růst až na 1,5 milionů (5%). 

2.3.1 Phillipsova křivka 

Křivka poprvé sestrojená A. W. Phillipsem, znázorňující substituční 

vztah mezi nezaměstnaností a inflací. Názor, který se zpočátku utvořil na 

základě Phillipsovy práce, spočíval v tom, že čím nižší je míra 

nezaměstnanosti, tím vyšší je míra inflace. V moderní makroekonomii 

hlavního proudu se klesající Phillipsova křivka se substitučním vztahem 

všeobecně považuje za platnou pouze v krátkém období; v dlouhém období 

se soudí, že Phillipsova křivka je svislá na úrovni přirozené míry 

nezaměstnanosti. 

Substituční vztah mezi inflací a nezaměstnaností zůstává stabilní jen 

tak dlouho, dokud se nemění setrvačná nebo očekávaná míra inflace. 

Ekonomický vývoj od roku 1970 ve vyspělých zemích pak ve spojení vysoké 

inflace a vysoké nezaměstnanosti nahlodal přiměřenost krátkodobých 

Phillipsových křivek jako nástroje pro provádění substituční formy 

hospodářské politiky.35 

Od roku 1979 domácí politika Konzervativců nevytvářela pro 

exportéry nejlepší podmínky. Vláda prosazovala politiku těžko dostupných 

peněz a vysoké úrokové sazby. Británie přitahovala zahraniční kapitál a síla 

libry vůči dolaru vzrostla o 25%. Mnoho výrobců však nebylo schopno 

obstát na exportních trzích. 

35 Ekonomie otázky. Phillipsova kňvka [online], [cit. 10. května 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://ekonomie-otazky.blogspot.com/2008/07/phillipsova-kivka.html>. 
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Britská nemoc (British disease) - to byl název pro nízkou 

průmyslovou produktivitu a časté stávky, které zaplavily Británii. V roce 

1976 byla na osmnáctém místě na světě v HDP na osobu. 

Důvody nevýkonnosti: 

1) Vláda dotovala neefektivní podniky. Roku 1971 Rolls Royce, který 

dlouhou dobu symbolizoval vynikající kvalitu britské výroby bankrotoval. 

Vláda se rozhodla Rolls Royce zachránit tím, že ho znárodnila. Tato 

záchrana spolkla ohromné množství peněz daňových poplatníků. 

Roku 1975 byl založen Národní podnikatelský výbor (National 

Enterprise Board), aby investoval do slibných průmyslových odvětví jakými 

byla elektronika nebo biotechnologie. Ten však místo toho utratil dané 

prostředky tím, že se snažil udržet nad vodou soukromé společnosti. 

Labouristé dominovali britské politice od roku 1964 do 1979. 

Ministerský předseda Sir Edward Heath, který byl ve funkci mezi lety 70 -74 

byl jediným Konzervativcem během této dlouhé doby. Odborové organizace 

kontrolovaly Labouristy a žádný premiér nemohl efektivně čelit jejich 

aktivitám. Bezohledná moc odborů byla hlavní příčinou chabé výkonnosti. 

Vůdci odborů často bojovali s managementem a ten když nechtěl přistoupit 

na jejich požadavky, tak svolali neoficiální stávku. 

Roku 1973 využila National Union of Coal Miners ropného šoku a 

udeřila. Horníci požadovali abnormální zvýšení platů. Edward Heath bojoval 

proti nim omezováním odbytu uhlí, avšak byl odvolán a horníci dostali co 

chtěli. Po Heathovi nastoupil Wilson a později Callaghan (Labouristé), kteří 

se pokusili kontrolovat růst mezd, ale s malým úspěchem. Roku 1975 

vzrostly mzdy o 30%. Nárůst mezd vedl к růstu inflace což opět vedlo 

к požadavku zvyšování platů. 

27 



2) Ropný šok a stagflace 

Důležitým bodem byl rok 1973 a ropná krize, kdy definitivně končí 

období levné ropy a kartel OPEC zavádí v říjnu ropné embargo. Celý 

západní svět v tomto období prožívá první ropný šok. Ceny ropy vzrostly. 

Ekonomika stagnovala. Západní Evropa a Spojené státy se 

v důsledku ropného šoku ocitly v hospodářské recesi, velké množství 

průmyslových podniků v důsledku těchto událostí zbankrotovalo, rostla 

nezaměstnanost a veškeré spotřební zboží zvýšilo své ceny. 

Rok 1973 znamenal konec období nazývaného Keynesiánský 

konsenzus. Keynesiánci věřili, že je jakýsi kompromis mezi inflací a 

nezaměstnaností. Podle nich vysoká míra inflace je v souvztažnosti 

s nízkou mírou nezaměstnanosti a naopak. Věřili, že vlády by mohly snížit 

nezaměstnanost tím, že by vydaly více peněz. Tato teorie se zdála být 

správná v padesátých a šedesátých letech, ovšem stagflace jejich teorii 

popřela. 

Monetaristé dosáhli větší akceptace. Nechtěli zvyšovat množství 

peněz v oběhu a také podporovali čistou tržní ekonomiku. 

3) Zima nepokojů - The Winter of Discontent (1978-1979) 

Ministerským předsedou Spojeného království byl vletech 1976 až 

1979 James Callaghan, který se pokusil mít inflaci pod kontrolou tím, že 

omezí růst mezd na 5% ročně. Tomuto plánu se však postavily odborové 

organizace. Během zimy nepokojů probíhaly četné stávky odborů, které 

požadovaly růst platů pro své členy. 

Ve volbách roku 1979 vyhráli Konzervativci a ministerskou 

předsedkyní se stala Margaret Thatcherová (79-84). Ta slíbila provést 

změny, které by pomohly vzpamatovat se Británii ze svých problémů. 36 

36 CHANGHYUN, K. Britain in the 70s [on!ine].[cit. 8. června 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://www.zum.de/whkmla/sp/changhyun/Thatcher70s2.html>. 
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Když se Margaret Thatcherová dostala k moci, ekonomika čelila 

mnoha problémům: 

• Inflace 27%. 

• Silné odborové organizace, které způsobovaly mzdovou inflaci a 

stávky. 

• Vysoká nezaměstnanost. 

• Vysoký dluh, který vyžadoval půjčku od MMF. 

Thatcherová byla velmi ovlivněna Monetarismem a ekonomikou 

volného trhu. První její opatření se týkala inflace a schodku rozpočtu. 

Monetaristé jsou přesvědčeni, že když chcete mít pod kontrolou inflaci, 

potřebujete kontrolovat peněžní zásobu. Aby bylo možné kontrolovat 

peněžní zásobu, bylo nezbytné zredukovat schodek v rozpočtu. Tudíž byly 

implementovány extrémní deflační opatření. Zvedly se daně a úrokové míry, 

naopak výdaje byly sníženy. 

V polovině osmdesátých let se ekonomika ponořila do recese, ale 

vláda pokračovala své deflační politice. Nezaměstnanost dosáhla hranice tří 

milionů a na vládu se snesla kritika. Thatcherová se však nevzdala, fiskální 

a monetární opatření zůstala a nezaměstnanost setrvala u tří milionů až do 

roku 1986 37 

Počet lidí bez práce v Británii vzrostl na tři miliony poprvé od třicátých 

let dvacátého století. Celková nezaměstnanost byla 3 070 621. To 

znamená, že jeden z osmi lidí byl bez práce. 

Míra nezaměstnanosti v zemi se lišila - v Severním Irsku byla 

téměř 20% a ve většině Skotska na severovýchodě a severozápadě 15-

16%, pouze na jihovýchodě se pohybovala pod 10%.38 

PETTINGER, T. UK Economy under Mrs Thatcher 1979-1984 [online]. Economics Help 
[cit. 9. června 2009]. Dostupné z WWW: < http://www.economicshelp.org/2007/03/uk-
economy-under-mrs-thatcher-1979-1984.html>. 

38 BBC news. 1982: UK unemployment tops three milion [online], 
[Cit. 20. května 2009] Dostupné z WWW: 
<http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/26/newsid_2506000/2506335.stm 
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Počátkem devadesátých let zasáhla Británii další recese, která trvala 

až do konce roku 1992. Nezaměstnanost dosáhla svého vrcholu okolo tří 

milionů (10,5%) následujícího roku. Výroba, distribuce a maloobchody nesly 

největší nápor poklesu zaměstnanosti. Mezi lety 1990 a 1993 zaniklo 

600 000 míst ve výrobě a 400 000 míst v distribuci a obchodě. Recese 

zasáhla především muže a mladé lidi. Míra zaměstnanosti pro věkovou 

skupinu 20-24 klesla z 75,5% na 66%. Počet mužů bez zaměstnání vzrostl 

během recese o 700 000 a pomalu rostl po zbytek devadesátých let. 

Na začátku oživení dominovaly na pracovním trhu práce na částečný 

úvazek a brigády. Ke konci roku 1996 se zaměstnanost zvedla na 72%.39 

39 
KHUN, P.J. Losing work, moving on: international perspectives on worker displacement 

[online], W.E. Upjohn Institute, 2002 [cit. 5. června 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://books.google.com/books?id=deFIZmlTnEAC&pg=RA1-
PA303&lpg=RA1PA303&dq=labour+market+Britain+moving&source=bl&ots=Q49Mx6f1 H& 
sig=duP3J_ZwKy_OVy2u3V9aCtDY19c&hl=en&ei=27kzSpOKL8GI_AbAhomVCw&sa=X&o 
i=book_resu lt&ct=resu It&resn u m=4>. 
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Od vrcholu v roce 1993 nezaměstnanost postupně klesala. Tento 

trend trval až do roku 2004. Nezaměstnanost к říjnu 2004 byla 1,4 milionu a 

4,7%. Nejnižší od roku 1976. 

Nízká nezaměstnanost byla díky: 

• dlouhodobému ekonomickému růstu 

• maskované nezaměstnanosti, kdy mnoho lidí pobíralo nemocenské 

podpory a tudíž se nepočítali mezi nezaměstnané. The Labour Force 

Survey byly konzistentně vyšší než claimant count. To reflektuje fakt, 

že dnes je velmi obtížné získat podporu. Někteří nezaměstnaní 

nejsou oprávněni dostávat podporu z mnoha důvodů. 

• Obnově regionů. Dříve krizí zasažené oblasti jako Jižní Wales a 

severovýchod země byly úspěšné v ustavení nových průmyslových 

odvětví, která nahradila starou těžkou výrobu. 

• Programu New Deal. Lepší vzdělání a výcvik pro nezaměstnané, aby 

se mohli vrátit zpět do práce. 

Proč začala nezaměstnanost růst? 

• Snížená úvérová schopnost bank. Banky neochotně poskytovaly 
půjčky, hypotéky a úvěry. To mělo důsledek ve snižování výdajů 
spotřebitelů, snížení investic a zpomalení ekonomického růstu. Velké 
investiční projekty byly pozastaveny do doby než se situace zlepší. 

• Globální pokles. Globální ekonomika zpomalovala, vedla к nižšímu 
exportu a mezinárodnímu obchodu.40 

Nezaměstnanost v Británii stoupla v lednu 2007 na téměř 2 miliony 

osob. To bylo nejvíce od r. 1997. Národní statistický úřad uvedl širší údaj o 

nezaměstnanosti, který zahrnuje i osoby, hledající zaměstnání, které však 

40 
PETTINGER, T. Unemployment in the UK [online]. Economics Help [cit. 9. června 2009]. 

Dostupné z WWW: <http://www.economicshelp.org/2008/10/unemployment-in-uk.html>. 
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nežádají o podporu v nezaměstnanosti, ten dosáhl v posledním čtvrtletí roku 

2008 1 971 000 lidí. 

Studentům, kteří se chystali dokončit studium, britská vláda 

doporučila, aby přijímali i nekvalifikovaná pracovní místa, anebo aby začali 

dělat dobrovolnou práci zadarmo. Z průzkumu zaměstnavatelů totiž vyšlo 

najevo, že došlo к ostrým škrtům v počtech zaměstnávaných absolventů 

vysokých škol. 

„Angličtí studenti, kteří absolvovali, budou nejzadluženějšími 

absolventy v historii. Byli to totiž první studenti, kteří museli platit školné 

3000 liber ročně. Zároveň pro ně bude nejobtížnější dostat se na trh 

práce."41 

V lednu 2008 byl počet žadatelů (claimant count) 795 000, nejméně 

od roku 1975. V říjnu téhož roku však dosáhl 981 ООО.42 

Míra nezaměstnanosti byla 6,3% za tři měsíce včetně prosince 2008, 

o 0,4% více než v předchozím čtvrtletí a o 1,1 % než v průběhu roku. 

Naposledy byla vyšší v prvním čtvrtletí 1998 (6,4%). Počet nezaměstnaných 

vzrostl o 146 000 za čtvrtletí a dosáhl 1,97 milionu (nejvyšší počet od třetího 

čtvrtletí v roce 1997).43 

Počet nezaměstnaných v Británii se za tři měsíce do konce ledna 

2009 zvýšil o 165.000 na 2,029 milionu, což je nejvyšší údaj od roku 1997. 

Míra nezaměstnanosti podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO) 

stoupla z 6,3% na 6,5 % za tři měsíce do konce prosince. Uvedl to britský 

statistický úřad. 

41 Britské listy. Nezaměstnanost v Británii dosáhla skoro 2 milionů [online]. Britské listy, 
2009, [cit. 10. června 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://www.blisty.ez/2009/2/12/art45299.html>. ISSN 1213-1792. 

LEADER, D. Unemployment Trends since the 1970s [online]. Economic & Labour Market 
Review, 2009, vol. 3, no. 2 [cit. 19. března 2009]. 
Dostupné z WWW: 
<http://www.statistics.gov.uk/elmr/02_09/downloads/ELMR_Feb09_Leaker1.pdf>. 

National statistics. Unemployment rate [online], [cit. 10. března 2009]Dostupné z WWW: 
<http://www.statistics.gov.uk/instantfigures.asp>. 
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Statistici dodali, že počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti v 

únoru stoupl v Británii o 138 400, což je nejvyšší růst od roku 1971, kdy se 

tento údaj začal sledovat. V lednu počet žadatelů stoupl o 93 500. 

Britská ekonomika se na konci loňského roku poprvé od počátku 90. 

let minulého století propadla do recese. Její pokles za tři měsíce do konce 

prosince byl dokonce nejvyšší od roku 1980 a očekává se, že ekonomika 

bude pokračovat v poklesu i v letošním roce. Podle nejnovějšího odhadu 

Mezinárodního měnového fondu si Británie dokonce povede hůře než 

většina jejích velkých konkurentů. 

MMF očekává, že britská ekonomika letos klesne o 3,8 %. V příštím 

roce, kdy má již většina zemí začít oživovat, se hrubý domácí produkt sníží 

o 0,2%. Recese způsobí i další nárůst nezaměstnanosti. Podle člena 

měnového výboru britské centrální banky Davida Blanchflowera by mohl být 

do konce roku bez práce jeden z deseti Britů. 44 

44 ČTK. Nezaměstnanost v Británii je nejvyšší za 12 let [online]. Finanční noviny, 2009, 
[cit. 12. června 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://www.financninoviny.czAema/index_view.php?id=366217&id_seznam=1597>. 
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3. Velká Británie jako člen Evropské unie 

Nezaměstnanost a sociální otázky jsou společným tématem členů 

Evropské unie. 

Na počátku 21. století je vysoká nezaměstnanost jedním 

z nevážnějších ekonomických a sociálních problémů téměř všech jejích 

členů. Jeden občan z deseti marně hledá zaměstnání. Míra zaměstnanosti 

je 61%. Ačkoli se vytváří miliony nových pracovních míst, i miliony osob 

stále nenacházejí práci. Polovina těchto lidí je nezaměstnaná déle než rok. 

Kromě nedostatku pracovních míst jsou zde ještě skupiny osob s určitým 

znevýhodněním na pracovním trhu. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané, 

mladé či naopak starší lidi, postižené, ženy a etnické menšiny. EU se tedy 

snaží nejen vytvářet dostatek pracovních míst, ale poskytovat příležitost 

těmto z n e v ý h o d n ě n ý m skupinám. 4 5 

Mezi dominantní úkoly předsednictví všech členských zemí se již 
delší dobu řadí otázka růstu zaměstnanosti. 

Jedním z orgánů Evropské unie, jehož činnost je velmi závislá na 

prioritách předsedající země, je Výbor pro zaměstnanost (Employment 

Committee - EMCO). EMCO byl založen koncem roku 1999 na základě 

článku 130 Amsterodamské smlouvy za účelem koordinace politik 

zaměstnanosti členských států a vytvoření jednotné komunitární strategie 

zaměstnanosti. Tento orgán sehrává konzultativní roli ve vztahu к Evropské 

komisi a Radě ministrů při vytváření Evropské strategie zaměstnanosti a 

procesu realizace ekonomických reforem. Dále má podporovat vytváření 

kvalifikované pracovní síly, schopné adaptovat se na trhu práce v závislosti 

na hospodářském vývoji a také úzce spolupracuje s Hospodářským a 

finančním výborem a Výborem pro hospodářskou politiku. 

45 European Commission. European employment and social policy: a policy for people. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2000, str. 8. 
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К hlavním úkolům Výboru pro zaměstnanost patří: 

- monitorovat situaci na trhu práce, sledovat politiky zaměstnanosti 
v jednotlivých členských státech a EU jako celku, 

- na základě žádosti EK nebo Rady ministrů předkládat stanoviska 

k jednotlivým problémům a také přicházet s vlastními iniciativami, 

- dbát na to, aby hledisko zaměstnanosti bylo bráno na zřetel při vytváření 

komunitárních politik a iniciativ, 

- podílet se na vytváření souladu mezi Evropskou strategií zaměstnanosti, 

makroekonomickou politikou a procesem ekonomických reforem v EU, 

- podporovat výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a 
Evropskou komisí46 

3.1 Rostoucí míra nezaměstnanosti v EU a eurozóně 

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii činila na konci listopadu 2008 

7,2% a byla tak vyšší než v členských zemích OECD (6,5%). Díky finanční 

krizi, která se rozšířila ze Spojených států amerických, roste 

nezaměstnanost po celém světě. Nejhorší situace je právě v USA. Ve Velké 

Británii byla nezaměstnanost v listopadu 2008 5,9%. 

Tabulka č. 1 : Míra nezaměstnanosti47 

Země 
Rok 
2007 

Červenec 
2008 

Listopad 
2008 

Česko 5,3 4,4 4,5 
Velká 
Británie 5,3 5,5 5,9 

USA 4,6 5,6 6,8 
OECD 5,8 6,0 6,5 
EU27 7,1 6,9 7,2 

Zdroj: OECD, Harmonised Unemployment Rates 

46 ZUKAL, J. Začleňování kandidátských zemí do Evropské unie nabírá na rychlosti 
[online]. Týdeník vlády České republiky, červen 2008, [cit. 13. června 2009]. Dostupné 
z WWW: <http://web.mvCT.ez/archiv2008/rasopisy/s/2003/0102/zahr_1.html>. 
47 Finance, cz. Nezaměstnanost ve světě roste, kde se zastaví? [online]. Finanční noviny, 
2009, [cit. 18. června 2009]. Dostupné z WWW: 
<http://www.financninoviny.cz/kariera/zpravy/nezamestnanost-ve-svete-roste-kde-se-
zastavi/355599>. 
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Za první čtvrtletí roku 2009 se v Evropské unii i eurozóně^snížil 

počet zaměstnaných lidí o 1,2%. V únoru 2009 vzrostla nezaměstnanost 

v EU na 7,9%, v eurozóně na 8,5%. Ve srovnání se stejným měsícem 

loňského roku je v EU zhruba o tři miliony lidí bez práce více. Celkově je 

zde počet nezaměstnaných až dvacet milionů. V eurozóně je to asi 13,5 

milionů. Některé odhady tvrdí, že by v roce 2010 mohlo dosáhnout míra 

nezaměstnanosti až 10%. 

Tabulka č. 2: Růst nezaměstnanosti v EU a eurozóně49 

měsíc EU eurozóna 
únor 2009 7,9 8,5 

leden 2009 7,7 8,3 

prosinec 2008 7,6 8,1 
Zdroj: Eurostat 

V březnu 2009 byla nezaměstnanost v EU 8,4%, v dubnu to bylo již 

8,6%. V eurozóně to byl nárůst z březnových 8,9% na 9,2%. 

Nejnižší nezaměstnanost byla zaznamenána v dubnu v Nizozemí 

(3%) a Rakousku (4,2%). Nejvyšší byla naopak ve Španělsku (18,1%) a 

Lotyšsku (17,4%). Ve Velké Británii byla 7,2%. Povšimnout si můžeme i 

ročního nárůstu nezaměstnanosti v okolí vybraných měst (viz příloha č. 3). 

Poslední údaje z května 2009 zaznamenaly, že se nezaměstnanost 

vyšplhala nejvýše za posledních dvanáct let. Dalších 39 330 lidí se v Británii 

registrovalo na úřadech práce.50 

48 Eurozóna je geografická oblast zemí Evropské unie, jejichž měnou je euro. 
49 ČTK. Eurostat: Nezaměstnanost v EU v únoru citelně vzrostla na 7,9 %, v eurozóně se 
vyšplhala na 8,5 % [online]. Patria online, 2009, [cit. 18. června]. Dostupný z WWW: 
<http://www.patria.ez/Zpravodajstvi/1390098/eurostat-nezamestnanost-v-eu-v-unoru-
citelne-vzrostla-na-79-v-eurozone-se-vysplhala-na-85-.html>. 
50 ROGERS, S. UK benefit claimants where you live [online]. Guardian.co.uk, 2009, 
[cit. 18. června 2009]. Dostupný z WWW: 

<http://www.guardian.co.uk/news/datablog+business/economics>. 
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4. Charakteristika koncepce politiky zaměstnanosti 
Velké Británie 

Trh práce Velké Británie je z pohledu celého světa považován za 

jeden z nejsilnějších. Před současnou krizí dosahoval jedné z nejvyšších 

měr zaměstnanosti v celé své historii a nejlepší kombinace úrovně 

zaměstnanosti a nezaměstnanosti mezi zeměmi G751. 

Mezi hlavní priority vlády Velké Británie patří: 

- boj s nezaměstnaností 

- ekonomickou neaktivitou 
- chudobou 

Politika zaměstnanosti má za cíl zlepšovat situaci na trhu práce. 

Zvyšuje investice do oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a zaměřuje se na 

růst ekonomické aktivity obyvatel a míry zaměstnanosti. 

Podle vyjádření vlády Velké Británie zde hraje významnou roli 

reforma sociálního státu. Jde o jeho transformaci z pasivního na aktivní 

systém. Ten by měl lidem poskytovat pomoc v konkrétních situacích a 

zpřístupnit jim potřebné znalosti pro vstup do zaměstnání. 

„Zavedením opatření politiky zaměstnanosti zaměřených na 

snižování nezaměstnanosti : 

- zvýšení investic do aktivní politiky zaměstnanosti 

- realizace reformy daní a dávek sociálního zabezpečení s cílem dosáhnout 

toho, aby se lidem vyplatilo pracovat 

- investice do vzdělávání 

- vytváření podmínek pro zvyšování flexibility trhu práce, 

51 Skupinu nejvyspělejších států světa sdružených pod názvem G7 tvoří Spojené státy, 

Kanada, Japonsko, Velká Británie, Německo, Francie a Itálie. 
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bylo ve Velké Británii docíleno postupného snížení nezaměstnanosti na 

nejnižší úroveň za posledních třicet let (4,6 %, Eurostat 2004) a také snížení 

nákladů na pasivní politiku zaměstnanosti."52 

Mezi další priority britské vlády patří program The New Deal. Jeho 

první část byla určena pro osoby ve věku 1 8 - 2 4 let. Byla zavedena 

v dubnu 1998 a od té doby byly postupně zaváděny další jeho části. 

Vláda je přesvědčena o životní nezbytnosti poskytnout všem osobám 

šanci pracovat, možnost získat příjem a stát se tak nezávislým. Je důležité 

připravit lidi na svět práce a schopnost udržet si zaměstnání. To vše 

přispívá к zlepšení konkurenceschopnosti země a udržení sociální 

soudržnosti ve státě. 

Důraz The New Deal je kladen na poskytnutí individuálně zaměřené 

pomoci s cílem vymanit lidi ze sociální péče státu a podpořit je v co 

nejrychlejším návratu do zaměstnání s ohledem na jejich schopnosti. 

Jednotlivé programy New Dealu: 

New Deal pro zdravotně handicapované - v období od července 2001 do 

září 2004 pomohl tento program získat zaměstnání více jak 46 tisícům 

zdravotně handicapovaných. 

New Deal pro osamělé rodiče (1998) - díky tomuto programu našlo 
zaměstnání více než 296 tisíc osamělých rodičů. 

New Deal pro mladé ve věku 18 -24 let (1998) - od svého zavedení 

pomohl tento program získat zaměstnání více než 535 tisícům mladých lidí. 

New Deal pro lidi starší 25 ti let (1998) 
New Deal 50+ (2000) 

New Deal pro partnery nezaměstnaných (1999, rozšířen v roce 2004) . 

New Deal pro podnikatele. 

V 4 
Vv 

52 KRAUSE, D. - KUX, J. - NEKOLOVÁ, M. Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí 
Evropské unie [online], VÚPSV, 2005, [cit. 11. května]. Dostupné z WWW: 
< http://praha .vu psv. cz/Fulltext/vz_173. pdf>. 
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Vláda Velké Británie podporuje politiku zaměřenou na celkovou i 

specifickou zaměstnanost. Důraz klade na význam moderních veřejných 

služeb zaměstnanosti. Zavedením nové sítě pracovních agentur Jobcentre 

plus došlo ke změně způsobu poskytování dávek v nezaměstnanosti. Podle 

individuálních potřeb každého klienta je nabídnuta finanční pomoc či 

podpora. Každý klient má svého osobního poradce, který garantuje přístup 

klienta к uplatnění na trhu práce a to i v opačném případě, kdy klient musí 

vrátit sociální dávky státu. Postup je založen na vztahu jednotlivec - sociální 

stát (welfare state) a stojí na odpovědnosti, individuální finanční podpoře a 

poskytování služeb. 

Organizace Jobcentre plus nabízí pomoc hlavně ekonomicky 

neaktivním, jejichž návrat do pracovního poměru je komplikovaný. Velká 

Británie vytvořila 500 nových kanceláří této organizace. I nadále Jobcentre 

plus bude poskytovat svým klientům pomoc při překonávání bariér 

souvisejících se získáním zaměstnání.53 

53 KRAUSE, D. - KUX, J. - NEKOLOVÁ, M. Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí 
Evropské unie [online], VÚPSV, 2005, [cit. 11. května]. Dostupné z WWW: 
<http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_173.pdf>. 
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Závěr 

Nezaměstnanost se může stát vážným ekonomickým a sociálním 

problémem o čemž se v současné době znovu přesvědčujeme. Díky 

hospodářské krizi ztratilo zaměstnání tisíce lidí po celém světě. Ve Velké 

Británii není situace jiná, ani nikterak výjimečná nebo ojedinělá. Období 

s vysokou nezaměstnaností se zde opakují. Tato práce sleduje právě vývoj 

nezaměstnanosti ve Velké Británii od doby velké hospodářské krize ve 30. 

letech minulého století až po dnešní situaci. Snaží se ukázat příčiny, které 

vedly к růstu nezaměstnanosti i kroky, které pomohly situaci zlepšovat a 

v neposlední řadě také vliv na obyvatelstvo země. 

Nemůžeme zde vynechat ani politiku nezaměstnanosti Velké 

Británie, která je jistě jedna z nejefektivnějších a také činnost Evropské 

unie, jíž je Británie členem. 
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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá nezaměstnaností ve Velké Británii. 

Nejprve se v obecnější rovině věnuje samotnému jevu nezaměstnanosti, 

uvádí se zde její vymezení, způsoby měření a formy. Poté se zaměřuje již 

konkrétněji na vývoj nezaměstnanosti od 30. let minulého století až po 

současnost. Zvláštní pozornost věnuje zlomovým okamžikům, které 

nezaměstnanost výrazně ovlivnily. V několika podkapitolách rozebírá další 

jevy, které v dané době měly na její růst či pokles nezanedbatelný vliv. 

Annotation 

This bachelor thesis focuses on the unemployment in Great Britain. 

Firstly, it generally describes the phenomenon of unemployment, its 

definition, types and ways of measuring. Then it sets goal to provide 

information about the development of unemployment from the 1930s up to 

the present time. Special attention is paid to the crucial moments that had a 

great impact on the unemployment. Several chapters provide other 

important events or decisions that influenced the increase or decrease in 

unemployment. 
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Příloha č. 9: Míra nezaměstnanosti 1900-199961 

Figure 2 
Unemployment rate: by sex,1 January to March 1971 
to July to September 2008 
United Kingdom 
Percentages, seasonally adjusted 

14-

Alt persons 

Nota: 
1 All aged 16 and over. 

1983 1 987 1 991 1995 1999 2003 2008 

Source: Labour Force Survey 
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Chart 1. Unemployment rate, seasonally adjusted, 
February 2006- January 2009 

Percent 
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Příloha č. 12: Slovníček pojmů 

Skrytá nezaměstnanost se týká osob, které jsou nezaměstnané a práci si 

nehledají a ani nejsou nikde registrováni. 

Plná zaměstnanost - stav, kdy je míra nezaměstnanosti 2-4% a průměrná 

délka jednoho případu nezaměstnanosti je krátká (nízký podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných). Převážná část nezaměstnanosti je frikčního typu, 

popřípadě marginálně i dobrovolná. 

Masová nezaměstnanost je stav, kdy nezaměstnanost zasahuje značný 

počet ekonomicky aktivních osob (obvykle se bere hranice asi nad 10-20%). 

Charakteristickým je pro tento stav i vysoký podíl dlouhodobě 

nezaměstnaných. Přetrvávající masová nezaměstnanost je obvykle 

strukturálního a technologického charakteru, přechodná cyklického 

charakteru. 

Means-tested assistance je typ sociální podpory na kterou vzniká nárok po 

prokázání potřebnosti. Obvykle je stanoveno kritérium buď na základě 

příjmu, či majetku. Druhá možnost znamená, že se nepřihlíží jen к příjmu, 

ale i к movitému a nemovitému majetku, o němž se předpokládá, že by měl 

sloužit jako zdroj obživy. Poskytnutí podpory je vázáno na složité a často 

deprivující zkoumání majetkových a příjmových poměrů žadatele místními 

úřady, které o dávce rozhodují a vyplácejí ji. 

Underclass je označení pro ty, kteří jsou dlouhodobě či trvale závislí na 

sociálním státu. Nemají příjem ze zaměstnání, nýbrž ve formě sociálních 

dávek a podpor, a jejich postavení ve společnosti je spíše postavení klientů 

sociálního státu než občanů. 
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Sociální stát (welfare state) - institucionální základna sociálních práv (ve 

vlastním slova smyslu byl v Evropě konstituován po 2. světové válce). Je to 

způsob, jak stát prostřednictvím své administrativy poskytuje materiální 

příspěvky těm svým občanům, kteří nejsou schopni se o sebe postarat 

(nezaměstnaní, nemocní, staří handicapovaní atd.). Podle některých autorů 

jsou sociální stát a sociální politika synonyma. Oba pojmy popisují aktivitu 

státu v oblasti regulace osobních a rodinných příjmů, péče o zdraví, bydlení, 

vzdělávání a pracovního výcviku a sociálních služeb 64 

Stagflace - (stagnace + inflace); situace, kdy dochází ke stagnaci reálného 

produktu а к růstu cenové hladiny (inflaci)65 

64 MAREŠ, cit.1, str. 158. 

65 Slovník pojmů. Stagflace [online]. Business center [cit. 3. června 2009]. 
Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pojmy/p1032-stagflace.aspx>. 
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