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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá jednou z mnoha forem migrace, tzv. brain drain. Ten je
demonstrován formou případové studie na příkladu vysoce kvalifikovaných Řeků, kteří
emigrovali do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska po roce 2009.
Pozornost je věnována především věkové skupině 25 až 34 let. Práce si klade za cíl zjistit,
jaké byly hlavní důvody k emigraci vysoce kvalifikovaných Řeků a proč si jako cílovou
destinaci vybrali Spojené království. Na základě kvalitativního výzkumu provedeného
prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů jsou představeny subjektivní faktory,
které hrály roli v rozhodování zkoumané skupiny osob emigrovat. Ty jsou porovnávány
s obecnými push a pull faktory, které na jedince mohly působit. Hlavním zjištěním práce
je, že emigrace vysoce kvalifikovaných Řeků nebyla primárně motivována
ekonomickými faktory. Zásadní roli v tomto ohledu hrály možnosti osobního a profesního
rozvoje, které jim Spojené království na rozdíl od současného Řecka nabízí.

Abstract
The bachelor thesis focuses on one of the possible form of human migration, and that is
brain drain. This phenomenon is demonstrated by the case study on the migration of the
young highly skilled Greeks from Greece to the United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland after 2009. The main aim of this thesis is to examine the reasons for
emigration of young highly skilled Greeks, and to investigate why they have chosen the
UK as their destination. Firstly, the objective push and pull factors are identified by using
the existing literature and the statistical data. Secondly, the subjective factors based on
the qualitative research using semi-structural interviews conducted by the author of this
thesis are introduced, and then compared to the objective ones. The key finding of this

thesis is that young highly skilled Greeks had considered the possibility of their personal
and professional development as the key determinant to decide whether to stay or to move
abroad. The prospects for the personal and professional development are rather bleak in
Greece, and thus they have moved to the UK where the prospect seem to be better.
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Úvod
Migrace je pro západní společnost přirozeným fenoménem, který je navíc v podmínkách
fungování Schengenského prostoru pro mnoho států Evropy dále zjednodušen díky
odstranění hraničních kontrol a volnému pohybu osob. Tato bakalářská práce se zabývá
jednou z mnoha forem migrace, tzv. brain drain, tedy typem mezinárodní migrace vysoce
kvalifikovaných osob. V tomto případě se jedná o případovou studii, která bude brain
drain demonstrovat na příkladu vysokoškolsky vzdělaných Řeků, kteří po roce 2009
v důsledku ekonomické krize opustili svou rodnou zemi s cílem pracovat či dále se
vzdělávat ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Spojené
království).
Termín brain drain, v doslovném překladu odliv mozků, byl poprvé použit
v šedesátých letech dvacátého století Londýnskou královskou společností. Ta v roce 1963
publikovala práci nesoucí název Emigrace vědců ze Spojeného království, ve které
upozornila na vysoký počet vědeckých pracovníků odcházejících do zahraničí, převážně
do Spojených států amerických (dále jen USA), a to z důvodu nedostatečných vládních
investic na podporu výzkumu.1 V současné době je tento pojem aplikován v širším pojetí
a obecněji vystihuje mezinárodní migraci vysoce kvalifikovaných osob. Často se také
hovoří o odlivu lidského kapitálu, který zahrnuje znalosti, dovednosti, schopnosti
a vlastnosti, kterými daný jedinec disponuje.2
Zatímco po roce 2004 dominovalo veřejné debatě o problematice migrace uvnitř
EU téma pracovní migrace nekvalifikovaných jedinců z nových členských států do
rozvinutějších zemí západní Evropy, v posledních letech získával stále větší pozornost
právě fenomén zvaný brain drain. Hlavní příčinou zvýšeného zájmu o tento jev jsou
patrně jeho ekonomické dopady na státy, z nichž vysoce kvalifikovaní jedinci odcházejí
natrvalo za prací do zahraničí.
Výdaje státu spojené se vzděláváním, nabýváním praktických dovedností,
osobnostním rozvojem i poskytováním zdravotní péče občanům jsou totiž chápany jako

1

Roli Varma a Deepak Kapur, „Comparative Analysis of Brain Drain, Brain Circulation and Brain Retain:
A Case Study of Indian Institutes of Technology“, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and
Practice 15, č. 4 (2013): 317.
2
Tom Healy a Sylvain Cote, „The Well Being of Nations: The Role of Human and Social Capital“, in
Education and Skills (Paris: OECD, 2001), 17–36.
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klíčové investice do lidského kapitálu jedince. V případě trvalého odchodu do zahraničí
se jakékoli předchozí investice do vysoce kvalifikovaných osob stávají zbytečnými,
protože do budoucna nedojde k jejich návratu do státního rozpočtu prostřednictvím
odvedených daní a příspěvků do zdravotního a sociálního systému.3 Ekonomická ztráta
státu v případě brain drain navíc roste úměrně výši investice.4
V poslední době se o fenoménu brain drain v evropském kontextu hovoří
převážně kvůli rostoucímu počtu vysoce kvalifikovaných migrantů z jižní a východní
Evropy do ekonomicky i sociálně vyspělejších státu severní a západní Evropy. Jednou ze
zemí, která je tímto jevem negativně zasažena, je současné Řecko, které od roku 2009
prochází hospodářskou krizí. Dle statistik od té doby opustilo zemi z různých důvodů
několik stovek tisíc vysoce kvalifikovaných Řeků.5 Velká část z nich si jako svou cílovou
destinaci zvolila Německo, Spojené království nebo Austrálii.6
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké byly hlavní důvody emigrace vysoce
kvalifikovaných Řeků po roce 2009 a proč si mezi jinými cílovými destinacemi volili
Spojené království. Svou pozornost zaměřím na věkovou kategorii 25 až 34 let, a to z toho
důvodu, že tato skupina Řeků má dle existující literatury zabývající se problematikou
brain drain v řeckém kontextu největší tendenci svou vlast opustit.7 Konkrétně se budu
zabývat obdobím let 2009 až 2015. Toto časové zakončení jsem vybrala proto, že značná
3

Jana Vavrečková et al., Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do
zahraničí: Závěrečná zpráva projektu 1J 019/04 DP2 (Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,
2008), 22.
4
Bernd Wächter, „Brain drain: what we know and what we do not know“, in The Formative Years of
Scholars, ed. Ulrich Teichler (London: Portland Press, 2006), 53. Podobně B. Lindsay Lowell a Allan
Findlay, „Migration of Highly Skilled Persons from Developing Countries: Impact and Policy Responses“,
International Migration Papers č. 44 (2001): 7, http://www.ilo.org/global/topics/labourmigration/publications/WCMS_201706/lang--en/index.htm (staženo 24. 4. 2017).
5
Helena Smith, „Young, gifted and Greek: Generation G – the world’s biggest brain drain“, The Guardian,
19. leden 2015, https://www.theguardian.com/world/2015/jan/19/young-talented-greek-generation-gworlds-biggest-brain-drain (staženo 8. 5. 2017). Podobně „Greece Central Bank reports 'brain drain' of
427,000 young, educated Greeks since 2008“, Deutsche Welle, 2 červenec 2016,
http://www.dw.com/en/greece-central-bank-reports-brain-drain-of-427000-young-educated-greeks-since2008/a-19373527 (staženo 9. 5. 2017). Nebo Stratos Karakasidis, „Nearly half a million Greeks have left,
Bank
of
Greece
report
finds“,
Ekathimerini,
2.
červenec
2016,
http://www.ekathimerini.com/210072/article/ekathimerini/news/nearly-half-a-million-greeks-have-leftbank-of-greece-report-finds (staženo 9. 5. 2017).
6
„The number of Greeks who moved abroad during the crisis“, New Diaspora,
http://www.newdiaspora.com/the-number-of-greeks-who-moved-abroad-during-the-crisis/ (staženo 10. 5.
2017).
7
Lois Labrianidis a Manolis Pratsinakis, „Greece’s new Emigration at times of Crisis“, GreeSE Paper č.
99 (2016): 16-20. Podobně Smith, „Young, gifted and Greek“ nebo Karakasidis, „Nearly half a million
Greeks have left“.
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část mého výzkumu proběhla na konci roku 2016. Statistické údaje týkající se tohoto roku
a potřebné pro mou práci zatím nebyly zpracovány. Z toho důvodu není v bakalářské práci
zohledněn nejaktuálnější vývoj, tj. zejména vliv Brexitu na migraci vysokoškolsky
vzdělaných osob do Spojeného království.
Vzhledem k povaze mé práce jsem nejprve na základě dostupné teoretické
literatury i existujících studií zabývajících se touto problematikou identifikovala obecné
faktory, které mohly mít vliv na rozhodování zkoumané skupiny osob o tom, zda
emigrovat a jakou cílovou destinaci zvolit. Tyto faktory jsem se následně pokusila
detailněji zpracovat za použití primárních zdrojů v podobě statistických dat OECD,
Eurostatu a Řeckého statistického úřadu. Konkrétně se jednalo o údaje týkající se vývoje
nezaměstnanosti, výše průměrných mezd, průměrných cen zboží a hodnot hrubého
domácího produktu Řecka a Spojeného království v období mezi lety 2000 až 2015.8 Pro
lepší ilustraci možných faktorů motivujících vysokoškolsky vzdělané Řeky k emigraci
jsem navíc na základě získaných statistických dat vytvořila grafy znázorňující vývojové
trendy. Vycházela jsem z hodnot vyčíslených buď v amerických dolarech či eurech, které
jsem z důvodu snadnější orientace následně převedla dle aktuálních kurzů na částky
v českých korunách.
Druhá část mého výzkumu pak spočívala v kvalitativních rozhovorech. Výhodou
této metody výzkumu je, že umožňuje získat detailní informace o zkoumaném jevu, tj.
v mém případě o důvodech k odchodu vysoce kvalifikovaných Řeků do Spojeného
království.9 Jako konkrétní postup při zjišťování dat jsem pak zvolila polostrukturovaný
rozhovor. Vytyčila jsem si tři tematické okruhy, a to profil respondenta, důvody
k emigraci z Řecka a motivy k výběru Spojeného království jako cílové destinace, v rámci
kterých jsem si připravila tři hlavní a několik doplňujících otázek. V případě tohoto
postupu totiž tazatel není omezován pevným pořadím a formulací otázek, nýbrž je může
přizpůsobovat dle toho, jak se rozhovor vyvíjí. Na základě provedených rozhovorů jsem

8

„Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%)“, Eurostat, 25. duben 2017,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsq_urgaed&lang=en (staženo 30. 4. 2017).
„Average wages (indicator)“, OECD, https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm (staženo 27. 4.
2017).
„Food
price
monitoring
tool“,
Eurostat,
28.
duben
2017,
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_fsc_idx&lang=en (staženo 30. 4. 2017).
9
Anselm Strauss a Juliet Corbinová, „Úvod“, in Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody
zakotvené teorie (Brno: nakladatelství Albert Boskovice, 1999), 10.
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tak byla schopná doplnit své objektivní závěry vycházející z literatury a statistických
údajů o subjektivnější perspektivu zkoumané problematiky ze strany konkrétních osob.
Kvalitativní výzkum jsem provedla v rámci svého studijního pobytu na
University College of London (dále jen UCL) v období od září 2016 do ledna 2017.
Jednotlivé respondenty jsem vyhledala prostřednictvím řeckých spolků působících na
britských univerzitách, pomocí sociálních sítí a za použití tzv. metody sněhové koule.
Mým záměrem bylo sestavit reprezentativní vzorek vysoce kvalifikovaných osob řecké
národnosti ve věku 25 až 34 let, které by zastupovaly různé oborové specializace. Zároveň
jsem se snažila, aby byl zkoumaný vzorek genderově vyvážený. Kontaktovala jsem
celkem deset osob, z nichž pět souhlasilo s poskytnutím rozhovoru na diktafon. Všechny
zúčastněné respondenty jsem předem seznámila s obsahem a cíli mého výzkumu a ujistila
je o dodržení principů anonymity s tím, že poskytnuté informace budou použity pouze
pro účely bakalářské práce. V zájmu ochrany osobních údajů těchto osob jsem se rozhodla
v textu používat pouze jejich iniciály a pro lepší orientaci k nim přiřazovat též jejich
povolání. Všem rozhovorům jsem byla přítomna pouze já a dotazovaný. Rozhovory
proběhly v anglickém jazyce a pro účely této práce mnou byly přeloženy.
Co se týče profilu respondentů, jednalo se o dva muže a tři ženy ve věkové
kategorii 25 až 34 let. Každý z nich měl jiné odborné zaměření. Respondent GG je
akademickým pracovníkem na UCL, který se do Spojeného království přistěhoval v roce
2014.10 Druhým z mužů byl DG, student magisterského oboru informačních
a komunikačních technologií (dále jen ICT) na Imperial College London, který Řecko
opustil v roce 2014.11 Z žen mi rozhovor poskytla lékařka MK, která v současné době
pracuje v Leeds jako chirurg a která do Spojeného království přišla v roce 2010.12 Další
respondentkou byla učitelka DN, která momentálně rovněž učí na UCL a zároveň studuje
doktorský studijní program v oboru vzdělávací politika. Z Řecka odešla v roce 2013.13
Poslední dotazovanou byla AS, studentka magisterského oboru lékařská fyzika na UCL,
která Řecko opustila až v roce 2016, nicméně toto rozhodnutí učinila již v dřívější době.14
Po přepsání všech rozhovorů do písemné podoby jsem provedla analýzu
10

Interview s akademikem GG, 12. prosinec 2016.
Interview se studentem magisterského oboru IT GD, 14. prosinec 2016.
12
Interview s lékařkou MK, 25. října 2016.
13
Interview s učitelkou DN, 15. října 2016.
14
Interview se studentkou magisterského oboru lékařská fyzika AS, 11. listopad 2016.
11
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sesbíraných dat, konkrétně prostřednictvím metody tzv. otevřeného kódování.15 Pomocí
této operace jsem souvislý text tvořený jednotlivými rozhovory rozebrala na menší části
podle jejich konkrétního obsahu. Ty jsem následně rozdělila do dílčích tematických
kategorií (specifika jednotlivých oborů, zkušenost se studiem na zahraniční vysoké škole,
role řeckých komunit, jazyková vybavenost, rodinné zázemí, úroveň vzdělání získaného
v Řecku, geografická vzdálenost rodné země a cílové destinace) a to tak, abych mohla
lépe identifikovat konkrétní důvody emigrace a motivace pro stěhování do Spojeného
království.
V tomto ohledu bych ráda podotkla, že jsem si plně vědoma limitů svého
výzkumu, a to především vzhledem k omezenému vzorku respondentů, v jehož důsledku
nemohly být reprezentovány všechny skupiny vysoce kvalifikovaných Řeků. Všichni
kromě jedné respondentky navíc získali či v současné době usilují o zisk univerzitního
titulu na britských univerzitách, což je bezpochyby také limitujícím faktorem. Rozhovory
mi nicméně neslouží jako jediný zdroj dat, ale slouží zejména k dokreslení fakt získaných
na základě jiných zdrojů.
Pro účely této práce jsem se rozhodla vysoce kvalifikované osoby definovat na
základě dvou měřitelných ukazatelů míry kvalifikace, a to zaprvé dle úrovně dosaženého
vzdělání, zadruhé dle vykonávaného povolání.16 Co se týče prvního zmíněného faktoru,
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development; OECD) definuje tyto osoby jako ty, které již dokončili
alespoň první stupeň terciárního vzdělání, tj. získali minimálně bakalářský titul.17
Druhým ukazatelem míry kvalifikace jedince je povolání, které vykonává.
V případě této proměnné se lze odkázat na Mezinárodní standard pro klasifikaci
povolání (The International Standard Classification of Occupations; ISCO), který poprvé
v roce 1957 stanovila Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization;
ILO) a který jednotlivá povolání porovnává podle dovedností a znalostí potřebných

15

Anselm Strauss a Juliet Corbinová, „Otevřené kódování“, in Základy kvalitativního výzkumu: postupy a
techniky metody zakotvené teorie (Brno: nakladatelství Albert Boskovice, 1999), 42–52.
16
Christopher Parson et al., „Conceptualising International High-Skilled Migration“, Working Papers
International
Migration
Institute
č.
104
(listopad
2014):
5–7,
https://www.imi.ox.ac.uk/publications/conceptualising-international-high-skilled-migration (24. 4. 2017).
17
Jonathan Chaloff a Georges Lemaître, „Managing Highly-Skilled Labour Migration: A Comparative
Analysis of Migration Policies and Challenges in OECD Countries“, OECD Social, Employment and
Migration Working Papers č. 79 (2009): 10.
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k jejich výkonu.18 Tento Mezinárodní standard byl od svého prvního vydání několikrát
přepracován a jeho poslední verze pochází z roku 2008 (ISCO-88).19 Na jeho základě jsou
za vysoce kvalifikované osoby považováni všichni, koho lze zařadit do následujících
kategorií: 1) zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci; 2) vědečtí a odborní duševní
pracovníci a 3) techničtí, zdravotní a pedagogičtí pracovníci (včetně příbuzných oborů).20
Tyto kategorie jsou pak dále specifikovány množstvím podkategorií.21 Ačkoliv některé
státy, především USA či Izrael, odmítly ISCO-88 implementovat a vytvořily si své
vlastní klasifikace, velká část zemí Evropy na tento standard přistoupila. 22 Mezi ně patří
i Spojené království a Řecko.23
Co se týče teoretických přístupů k mezinárodní migraci osob, je důležité vzít na
vědomí, že jde o komplexní proces, který je zřídkakdy podmíněn pouze touhou jedince
změnit místo svého pobytu, ale je často ovlivněn řadou vnějších faktorů. Samotný
výzkum migrace je pak vysoce interdisciplinární, zahrnuje totiž poznatky z oblasti
sociologie, politických věd, historie, ekonomie, geografie, demografie, antropologie,
psychologie, kulturologie a práva.24 Jednotlivé disciplíny logicky nabízejí odlišné
perspektivy dané problematiky a poskytují na ni rozdílná vysvětlení, lze tedy říci, že
neexistuje jediná koherentní teorie mezinárodní migrace. Mezi známější přístupy ke
studiu mezinárodní migrace lze zařadit kupříkladu neoklasickou teorii25, novou ekonomii

18

„Klasifikace
zaměstnání
(CZ-ISCO)“,
Český
statistický
úřad,
14.
květen
2014,
https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/metodicka_prirucka_1.pdf/1607eef6-476b-47b6-af64a426699ac52a?version=1.0 (staženo 5. 4. 2017).
19
„ISCO-08: Structure, index correspondence with ISCO-88“, International Standard Classification of
Occupations, http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/ part 1 (staženo 7. 5. 2017).
20
Parson et al., „Conceptualising International High-Skilled Migration“, 10.
21
International Labour Organization, International Standard Classification Of Occupations (ISCO) – 08
(Geneva: International Labour Organization, 2012), 21–36.
22
Parson et al., „Conceptualising International High-Skilled Migration“, 11.
23
Adriana Mata Greenwood, Updating the International Standard Classification of Occupations, ISCO-08,
(Geneva: ILO Bureau of Statistics, 2008): 8–10.
24
Caroline B. Brettell a James F. Hollifield, „Introduction“, in Migration Theory: Talking Across
Disciplines, ed. Caroline B. Brettell a James F. Hollifield (New York: Routledge, 2000): 2–3.
25
Neoklasická ekonomie, která byla populární hlavně v šedesátých letech minulého století, přinesla dva
pohledy na mezinárodní migraci obyvatel. První z nich je přístup makroekonomický, dle něhož je
mezinárodní migrace způsobena rozdíly mezi nabídkou a poptávkou po pracovní síle a s tím spojenou
rozdílnou výší mezd. Druhý, tentokrát mikroekonomický přístup klade důraz na racionální kalkulaci
potenciálních nákladů a přínosů spjatých s migrací. K migraci tak dochází pouze v případě, že čistý
očekávaný výnos z migrace snížený o s ní spojené náklady (cestovné a ubytovné v cílové zemi, úsilí nutné
k osvojení nového jazyka, kulturní adaptace) je vyšší v cílové zemi než v zemi původní. Jedinec tak bude
migrovat pouze do země s vyšším čistým očekávaným výnosem. Douglas S. Massey et al., „Theories of
International Migration: A Review and Appraisal“, Population and Development Review (1993): 433–434.
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migrace26 nebo teorii duálního trhu27.
V této práci jsem se nicméně rozhodla vycházet z teorie push a pull faktorů, jejíž
základy položil americký sociolog Donald J. Bogue v padesátých letech minulého století.
Základním předpokladem této teorie je, že na jedince působí celá řada vnějších faktorů,
které ho jednak podněcují k emigraci ze zdrojového prostředí (tzv. push faktory) a jednak
jej motivují k imigraci do cílové destinace (tzv. pull faktory). V šedesátých letech pak
tuto teorii podrobněji rozpracoval americký sociolog Everett S. Lee.28 Do skupiny push
faktorů lze v případě fenoménu brain drain na základě této teorie zařadit nedostatek
pracovních příležitostí, nízké mzdy či politickou nestabilitu v zemi původu. Oproti tomu
mezi pull faktory patří vysoká poptávka po pracovní síle, vyšší mzdy, zvýšení životní
úrovně, vyšší potenciál kariérního růstu i oborového uplatnění.29 Everett S. Lee navíc
push-pull model rozšířil o tzv. intervenující překážky, mezi něž se řadí například
geografická vzdálenost cílové destinace, cestovní náklady, kulturní bariéry v podobě
rozdílného jazyka a životního stylu, politické překážky (imigrační politika cílové země).30
Podle této teorie migrační pohyb nastane teprve za předpokladu, že push a pull faktory
dosáhnou určité intenzity, přičemž tato intenzita se mění v závislosti na okolnostech a na
celé řadě subjektivních důvodů.31
Bakalářskou práci jsem rozdělila na dvě hlavní kapitoly, a to podle zdrojového
prostředí vnějších faktorů, které hrají roli při rozhodování jedince o odchodu ze země.
V rámci obou kapitol jsem provedla analýzu determinantů, které na potenciálního
migranta působí. V první části rozboru jde o jejich objektivní identifikaci na základě
informací z odborné literatury týkající se daného tématu. Druhá část analýzy pak vychází
26

V osmdesátých letech vznikla tzv. nová ekonomie migrace. Je založena na předpokladu, že jedinec se
k migraci rozhoduje také s ohledem na okolní vlivy typu rodina, domácnost či komunita, kde lidé zpravidla
dělají společná rozhodnutí. Za hlavní motivaci k migraci pak nepovažuje maximalizaci užitku jedince,
protože migraci chápe jako možnost sdílení rizik rodiny či domácnosti. Stephen Castles, Hein de Haas a
Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World
(Hampshire: Palgrave Macmillan, 2014), 38.
27
Teorie duálního trhu se zaměřuje na migraci osob z méně do více rozvinutých zemí světa. V jejich případě
k migraci dochází kvůli strukturálním nedostatkům pracovníků v určitých sektorech cílové země, které
způsobují zvýšenou poptávku po zahraniční pracovní síle. Milan Palát, „Příčiny vzniku migrace a reflexe
souvisejících teorií“, in Sborník příspěvků XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (2014):
712–713.
28
Dušan Drbohlav a Zdeněk Uherek, „Reflexe migračních teorií“, Geografie 112, č. 2 (2007): 129–130.
29
Everett S. Lee, „A Theory of Migration“, Demography (1966): 49–53.
30
Russel King, „Theories and Typologies of Migration: An Overview and a Primer“, Willy Brandt Series
of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations 3, č. 12 (2012): 13.
31
Drbohlav, „Reflexe migračních teorií“, 130.
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z poznatků získaných z provedených rozhovorů.
V první kapitole se zaměřím na Řecko, které je rodnou zemí zkoumaného vzorku
vysoce kvalifikovaných migrantů. V této části práce se pokusím odpovědět na otázku,
jaké byly hlavní důvody vysoce kvalifikovaných mladých Řeků k emigraci po roce 2009.
Nejprve zasadím zkoumanou problematiku do kontextu dlouhodobého vývoje emigrace
v moderních řeckých dějinách. Poté se soustředím na emigraci vysoce kvalifikovaných
mladých Řeků v rámci sledovaného období let 2009 až 2015. V této části identifikuji
obecné push faktory, které mohly mít vliv na rozhodování těchto osob emigrovat ze země.
V závěrečné části pak tyto faktory porovnám s výsledky analýzy mnou provedených
rozhovorů a pokusím se určit konkrétní důvody respondentů k odchodu z rodné země.
Ve druhé kapitole se věnuji Spojenému království, které se stalo jednou
z hlavních destinací řeckých emigrantů po roce 2009. V první části této kapitoly nejprve
stručně představím historii řecké diaspory ve Spojeném království, poté se zaměřím na
její aktuální stav, tj. velikost, geografické rozmístění a vnitřní organizaci řeckých komunit
v zemi. Následně identifikuji možné pull faktory země, opět s ohledem na zvolený časový
úsek let 2009 až 2015. Závěrem se pokusím vyhodnotit konkrétní důvody respondentů
k odchodu právě do Spojeného království.
Co do sekundární literatury ve své bakalářské práci vycházím převážně
z anglicky a česky psaných odborných publikací. Zohlednění poznatků z řeckých zdrojů
mi bohužel neumožňuje jazyková bariéra. V otázce teoretického vymezení pojmu brain
drain jsem čerpala především z práce odborníka na danou problematiku, Bernda
Wächtera.32 Definici termínu vysoce kvalifikovaná osoba jsem pak převzala ze studie
kolektivu autorů v čele s Christopherem Parsonem.33 Co se týče různých teoretických
přístupů k mezinárodní migraci osob, velkým přínosem pro mě byla publikace od
kolektivu autorů Stephena Castlese, Heina de Haase a Marka J. Millera. 34 Mimo jiné na
základě jejich knihy s názvem The Age of Migration: International Population
Movements in the Modern World jsem se rozhodla aplikovat ve své bakalářské práci teorii
push a pull faktorů, pro jejíž pochopení byl pro mě stěžejní článek Everetta S. Lee.35

32

Wächter, „Brain drain“, 51–65.
Parson et al., „Conceptualising International High-Skilled Migration“.
34
Castles, de Haas a Miller, The Age of Migration.
35
Lee, „A Theory of Migration“.
33

9

Problematice brain drain v řeckém kontextu se po roce 2009 podrobně věnoval
profesor ekonomické geografie na Makedonské univerzitě v Soluni Lois Labrianidis. Ten
ve svých odborných studiích na základě kvantitativního výzkumu analyzuje možné
důvody emigrace vysoce kvalifikovaných Řeků. Jeho publikace se pro mě staly výchozím
bodem a inspirací pro můj vlastní výzkum.36 Pro pochopení politické, sociální
i hospodářské situace v Řecku v době ekonomické krize lze zmínit studii řeckého
ekonoma Manose Matsaganise.37
Pokud jde konkrétně o téma současné migrace Řeků do Spojeného království,
nejsem si vědoma žádné publikace, která by se touto problematikou blížeji zabývala. Při
identifikaci obecných pull faktorů Spojeného království jsem vycházela z publikace
organizace The Migration Observatory, která se dlouhodobě zabývá problematikou
migrace v britském kontextu, jejímiž autory jsou Cinzia Rienzo a Carlos Vargas-Silva.38

36

Labrianidis a Pratsinakis, „Greece’s new Emigration at times of Crisis“. Viz též Lois Labrianidis a Nikos
Vogiatzis, „Highly Skilled Migration: What Differentiates the „Brains“ Who Are Drained from Those Who
Return in the Case of Greece?“ Population, Space and Place 19, č. 5 (2013). Podobně Lois Labrianidis,
„Investing in Leaving: The Greek Case of International Migration of Professionals“, Mobilities 9, č. 2
(2014).
37
Manos Matsaganis, „The Greek Crisis: Social Impact and Policy Responses“, Fridrich Ebert Stiftung
(2013).
38
Cinzia Rienzo a Carlos Vargas-Silva, „Highly Skilled Migration to the UK 2007–2013: Policy Changes,
Financial Crises and a Possible ‚Balloon Effect‘?“, Migration Observatory report (2014).
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Řecko jako země potýkající se s fenoménem brain drain

Jednou ze zemí, která je v současné době zasažena emigrací vysoce kvalifikovaných osob,
je Řecko. Podle odhadů Centrální řecké banky zemi opustilo od roku 2009 přes 400 tisíc
osob, přičemž naprostá většina z nich je vysokoškolského vzdělání.39 Cílem této kapitoly
je zjistit, jaké byly důvody odchodu takto vzdělaných Řeků z jejich rodné vlasti po roce
2009.
Nejprve se pokusím poskytnout stručný historický úvod k otázce emigrace
v moderních řeckých dějinách, jehož smyslem je zasadit zkoumané téma do kontextu
dlouhodobého vývoje. Poté se soustředím na průběh a podmínky k emigraci vysoce
kvalifikovaných mladých Řeků ve věku 25 až 34 let po vypuknutí ekonomické krize
v roce 2009. V prvé řadě identifikuji možné push faktory, které mohly v obecné rovině
ovlivnit rozhodnutí těchto osob emigrovat ze země. V závěrečné části na základě rozboru
provedených rozhovorů vyhodnotím konkrétní důvody odchodu zkoumané skupiny osob
z Řecka.
1.1

Problematika emigrace v řecké historické perspektivě

V období od vzniku samostatného státu v roce 1830 až do devadesátých let 19. století
byla pro Řecko charakteristická značná politická nestabilita, s níž souvisely pomalé
proměny hospodářských a sociálních poměrů v zemi. Od svého vzniku se Řecko potýkalo
s finančními potížemi, jež se řecké vlády snažily řešit jednak přijímáním zahraničních
půjček, jednak zvyšováním daní. Získaný kapitál směřoval do produktivních investic
pouze z malé části, což postupně vedlo k navyšování státního dluhu. I přes modernizační
snahy, které se začaly prosazovat v sedmdesátých letech 19. století, zůstávalo Řecko v
porovnání se zeměmi západní Evropy i nadále zaostalé.40 Na konci 19. století žilo na
vesnicích stále více než 80 procent všech obyvatel, což je činilo závislými především na
prodeji zemědělských produktů.41
Když v roce 1893 došlo k prudkému poklesu exportu hlavního vývozního

39

Karakasidis, „Nearly half a million Greeks have left, Bank of Greece report finds“
Labrianidis, „Greece’s new Emigration“, 16–20.
40
Pavel Hradečný et al., Dějiny Řecka (Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015), 317–327.
41
Jennifer Cavoundis, The changing face of emigration: Harnessing the Potential of the New Greek
Diaspora (Washington, DC: Migration Policy Institute, 2015), 2.
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artiklu, kterým byly hrozinky, země se ocitla v hluboké krizi. Již tak špatná sociální
situace řeckého obyvatelstva se tím dále prohloubila.42 Výsledkem byla mohutná
migrační vlna do zahraničí. Počátkem 20. století se přidaly další faktory, které měly vliv
na rozhodnutí Řeků emigrovat, a totiž balkánské války (1912–1913) a první světová válka
(1914–1918). Celkově se předpokládá, že v období mezi lety 1890 až 1924 ze země
odešlo zhruba pět procent obyvatel, tj. téměř pět set tisíc osob, v naprosté většině
mužského pohlaví.43 Hlavním cílem řeckých emigrantů se v této době staly USA, kam
zamířilo přibližně 95 procent z nich.44 Motivováni byli především pracovními nabídkami
ze strany amerických firem, velkou roli však hrály i pobídky ze strany řecké vlády, která
v odchodu svých občanů za hranice spatřovala perspektivu možných finančních zisků ve
formě remitencí. Této rozsáhlé migrační vlně učinilo v roce 1924 přítrž až schválení
imigračního zákona Kongresem USA, který zavedl systém kvót pro přistěhovalce
z jednotlivých zemí. V případě Řeků byl povolen limit sto osob ročně.45
Druhou velkou vlnu emigrace zaznamenalo Řecko mezi lety 1945 až 1974, byť
přesná data jsou dostupná až od roku 1955.46 V souvislosti s touto dobou se obecně
uvádějí dva hlavní důvody odchodu Řeků ze země, a to politické a ekonomické. První
z nich byly spojené s občanskou válkou let 1946 až 1949 a také s vládou vojenské junty
trvající mezi lety 1967 až 1974. V těchto obdobích se velký počet Řeků, převážně
levicově či liberálně smýšlejících, rozhodl k emigraci kvůli rostoucím obavám z možné
perzekuce či kvůli nesouhlasu s politickým uspořádáním země.47 Ve většině případů však
bylo rozhodnutí odejít z Řecka motivováno hlavně nepříznivou ekonomickou situací
v zemi, která byla důsledkem nerovnoměrného hospodářského rozvoje země.
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Podle Hradečného dosáhl počet řeckých emigrantů v letech 1890 až 1914 hranice 350 tisíc osob. Hradečný,
Dějiny Řecka, 326.
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V rámci snah podpořit stagnující ekonomiku došlo v padesátých letech 20. století
k devalvaci řecké drachmy ve vztahu k americkému dolaru, snížení cel i k přijetí zákona
umožňujícího zahraničnímu kapitálu vstup do země za zvýhodněných podmínek. Ačkoliv
tyto reformní kroky vedly k nastartování ekonomiky, hospodářský vzestup Řecka nebyl
bezproblémový. Zahraniční i domácí kapitál totiž investoval pouze do bezrizikových
odvětví (nemovitosti, lodní doprava, turistický sektor) a nikoliv do produktivních sektorů,
které bylo třeba podpořit, tj. do zemědělství a průmyslu. Nadpoloviční většina obyvatel
byla stále zaměstnána v zemědělské výrobě, která se však na tvorbě HDP podílela pouze
zhruba jednou třetinou.48 Demografickým důsledkem hospodářských i sociálních změn
byl pak proces migrace obyvatel venkova do měst. Poptávka po pracovní síle byla výrazně
nižší než pracovní nabídka, dělnické mzdy zůstávaly i přes ekonomický rozvoj nadále
velmi nízké, výše nepřímých daní stále rostla. Počet lidí bez práce se rychle zvyšoval
a s tím i související ekonomicky motivovaná migrace.49 Ta byla navíc podpořena
samotným řeckým státem, který uzavíral bilaterální dohody se zeměmi západní Evropy,
především se Spolkovou republikou Německo (dále jen SRN), ale dále například s Belgií,
které se týkaly náboru řeckých pracovníků pro práci v dané destinaci. 50 Řecko se tímto
způsobem snažilo zlepšit situaci na trhu práce, snížit vysokou nezaměstnanost a skrze
remitence zmírnit schodek platební bilance státu.51
Předpokládá se, že v období let 1945 až 1974 Řecko opustilo jak
z ekonomických, tak i z politických důvodů asi 1,4 milionu Řeků, což představovalo
zhruba 14 procent obyvatel.52 Přibližně polovina migrantů mířila do SRN, další cílovou
destinací pak byly Austrálie, USA a Kanada. Pokud jde o osobní profil emigrantů, jejich
velká část byla ve věku od 25 do 32 let, častěji se jednalo o osoby s nízkou kvalifikací
a obě pohlaví byla zastoupena přibližně rovným dílem.53 V této době se Řecko, byť
v menším měřítku v porovnání s nekvalifikovanou pracovní sílou, začalo potýkat také
s odchodem vzdělaných Řeků do zahraničí, převážně do USA. Jenom v první polovině
šedesátých let odešlo z Řecka dle odhadů 3,7 tisíce vysoce kvalifikovaných osob, což
48
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bylo zhruba 13 procent všech vysoce kvalifikovaných. Konkrétně do USA od roku 1962
do 1983 emigrovalo kolem 4,5 tisíc vysoce kvalifikovaných Řeků.54
Od konce šedesátých let bylo možné sledovat opačný proces, a totiž postupný
návrat poválečných migrantů zpět do Řecka. Důvodem byly hospodářská recese, která
SRN postihla v roce 1967 a zasáhla postupně další státy západní Evropy, a dále obrat
v politice řecké vlády, která si dala za cíl motivovat Řeky žijící dlouhodobě v zahraničí
k návratu zpět do vlasti. Ve svém hospodářském plánu rozvoje pro roky 1966 až 1970
totiž vláda označila odchod svých občanů za hranice za potenciálně velmi vážný problém.
V roce 1974 došlo navíc k pádu řecké vojenské diktatury, což otevřelo další prostor pro
návrat zpět do rodné země. V tomto roce, poprvé v moderních řeckých dějinách, přesáhl
počet příchozích do Řecka množství osob ze země odcházejících. 55
Období po roce 1974 bylo v kontextu migrační problematiky charakteristické
vyšší mírou imigrace než emigrace. K výraznějšímu nárůstu odchodu řeckých obyvatel
ze země začalo opět docházet od druhé poloviny devadesátých let. V tomto případě se
však většinou jednalo o vysokoškolsky vzdělané jedince.56 Mezi lety 1993 až 2002 byla
v Řecku provedena reforma školství, v rámci níž došlo k navýšení počtu vysokých škol,
čímž se zvýšil i celkový počet studentů, a to přibližně o 115 procent.57 Na to však nebyl
pracovní trh připraven a velká část absolventů se ocitla bez práce nebo musela vykonávat
práci, která neodpovídala jejich kvalifikaci. Někteří z nich tedy volili emigraci do
zahraničí jako možnost zisku zaměstnání či lepšího kariérního uplatnění.
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1.2

Nová vlna emigrace Řeků v době hospodářské krize

V současné době se v kontextu odchodu vysoce kvalifikovaných Řeků do zahraničí často
hovoří o tzv. třetí vlně emigrace.58 Podle studie provedené v roce 2015 pod záštitou Řecké
národní banky opustila Řecko po roce 2010 více jak polovina z celkového počtu všech
vysoce kvalifikovaných Řeků, kteří emigrovali od konce druhé světové války.59
Předpokládá se, že v období mezi lety 2009 až 2015 zemi opustilo kolem 340 tisíc Řeků,
což jsou zhruba tři procenta celkového počtu obyvatel.60 Pokud jde o profil emigrantů,
přibližně 75 procent z nich má dokončené vysokoškolské vzdělání a jejich průměrný věk
činí 30,5 let.61
Co se týče postojů řeckých obyvatel k migraci v době před krizí, je důležité
podotknout, že Řekové se dlouho řadili k nejméně mobilním národům v Evropě. Výzkum
Eurobarometru z roku 2005 ukázal, že řečtí občané patřili v porovnání s obyvateli zemí
Evropské unie mezi nejméně ochotné dojíždět delší vzdálenost za prací či se kvůli ní
stěhovat.62 Závěry průzkumu stejné agentury z roku 2009 naznačily, že pouze zhruba osm
procent respondentů z řad řeckých občanů si dokáže představit, že by emigrovalo do
zahraničí.63 Oproti tomu v roce 2014 bylo ochotno hledat zaměstnání v zahraničí zhruba
38 procent dotázaných.64
Za jeden z hlavních důvodů takto výrazného nárůstu v počtu řeckých emigrantů
je považována hospodářské krize, která v Řecku vypukla na konci roku 2009.65
58
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V důsledku ní byla řecká vláda nucena opakovaně uzavřít dohodu o poskytnutí zahraniční
půjčky, která byla spolufinancována Evropskou unií, Mezinárodním měnovým fondem
a Evropskou centrální bankou. Podmínkou finanční pomoci však bylo plnění programu
velmi tvrdých úsporných opatření. Mezi požadavky bylo například zvýšení daně
z přidané hodnoty i spotřební daně, snížení platů a počtu státních úředníků či snížení
minimální mzdy.66 Úsporami byl zasažen také soukromý sektor. Firmy přestaly být
schopné vyplácet mzdy, začaly propouštět své zaměstnance a v mnoha případech musely
ukončit svou činnost.67
Za jeden z nejviditelnějších dopadů krize lze považovat razantní nárůst
nezaměstnanosti. Zatímco v letech 2000 až 2005 se míra nezaměstnanosti pohybovala
v průměru kolem deseti procent, v roce 2013 dosáhla 27 procent. Co se týče věkové
skupiny 25 až 29 let, ta se v Řecku sice tradičně potýkala s vyšší mírou nezaměstnanosti
oproti průměru zemí EU, po roce 2009 se jich však bez práce ocitla téměř polovina.
Konkrétně v období mezi lety 2000 až 2005 míra nezaměstnanosti této skupiny
nepřesáhla 20 procent. Od roku 2009 se začala výrazně zvyšovat a nejvyššího bodu pak
dosáhla v roce 2013, a to 43 procent. Ve stejném roce byla průměrná míra
nezaměstnanosti stejné skupiny osob v rámci celé EU pouhých jedenáct procent. Vysoce
kvalifikovaní Řekové ve věku od 30 do 35 let v době před vypuknutí hospodářské krize
čelili v průměru nižší míře nezaměstnanosti než jejich mladší kolegové, jejíž hodnota se
pohybovala kolem deseti procent. Po roce 2009 však došlo také k razantnímu nárůstu
počtu těchto osob bez práce. Nejvíce se jich bez zaměstnání ocitlo v roce 2014, a to 27
procent.68
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Graf 1.: Nezaměstnanost v Řecku a zemích EU

Zdroj: Vlastní graf vytvořený na základě dat Eurostatu. „Unemployment rates by sex, age and educational
attainment level (%)“.

V tomto ohledu je důležité se zaměřit na oborovou specializaci vysoce
kvalifikovaných mladých Řeků. Ti totiž obecně dávají přednost oborům, které jsou
tradičně považovány za prestižní, tj. medicíně a právu, a dále oborům, jejichž
prostřednictvím se mohou ucházet o pracovní pozice ve veřejném sektoru, tj. pedagogice,
sociologii, zemědělství či humanitním vědám. Za důvody, proč značná část Řeků
preferuje zaměstnání právě ve veřejném sektoru, lze označit tamní vyšší průměrné mzdy
a penze, lepší pracovní podmínky a nízké riziko ztráty pracovní pozice.69 Absolventi výše
zmíněných oborů však v Řecku zároveň velmi obtížně hledají zaměstnání v soukromém
sektoru.70 Možnosti na zisk zaměstnání ve veřejném sektoru se nicméně významným
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způsobem snížily v důsledku úsporných opatření, přijatých řeckou vládou za hospodářské
krize. Tato opatření mimo jiné vedla k dlouhodobému snižování počtu zaměstnanců ve
veřejném sektoru. V období od roku 2009 do konce roku 2015 v něm přišlo o práci zhruba
18 procent pracovníků, tj. zhruba 125 tisíc osob.71
Po roce 2009 došlo také k výraznému snížení průměrných mezd jak ve veřejném,
tak i v soukromém sektoru. Zatímco v roce 2008 dosahovala hodnota průměrné měsíční
mzdy v přepočtu zhruba 62 tisíc korun, v roce 2013 to bylo asi 50 tisíc korun.72 V případě
veřejného sektoru v období od roku 2010 do roku 2015 poklesly mzdy v průměru o 14,6
procenta. Co se týče soukromého sektoru, ve stejném období došlo ke snížení mezd
v průměru o 17,9 procenta.73 Současně s tím se však začaly zvyšovat ceny potravin, všech
výrobků i služeb. Základní potraviny, jakými jsou chléb, mléčné výrobky, maso, ryby,
ovoce a zelenina, podražily od roku 2007 do roku 2015 o více jak deset procent.74
Kupříkladu cena olivového oleje, který je tradičním řeckým vývozním artiklem, byla
v roce 2015 o 16 procent vyšší než průměrná cena stejného produktu v celé EU.75
Na řeckou krizi přitom nelze nahlížet pouze z pohledu ekonomického, jedná se
totiž současně i o krizi politickou a sociální.76 Významný podíl viny na jejím vypuknutí
i hloubce nese řecká politická reprezentace, která nebyla schopna včas reagovat a zavést
potřebné reformy. Mnozí autoři v tomto ohledu poukazují na špatné nastavení politického
systému a politických institucí Řecka, jejichž funkčnost je oslabena silnou korupcí,
klientelismem, populismem, partokracií a propojením politických stran s

určitými

zájmovými skupinami.77
Zavedení prvních úsporných opatření v roce 2010 způsobilo řadu sociálních
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problému. V důsledku toho došlo také k výraznému nárůstu napětí uvnitř řecké
společnosti. Ta svou nespokojenost zaměřila hlavně proti politické garnituře, požadovala
potrestání viníků krize a postupně se začala radikalizovat.78 Neschopnost následujících
vlád krizi úspěšně řešit pak mnohé obyvatele vedla ke ztrátě důvěry ve stát a jeho
instituce. Tyto tendence vyplývají i z průzkumů veřejného mínění agentury European
social survey prováděných od roku 2002 v dvouletých intervalech. Na základě jejích dat
došlo mezi lety 2004 a 2010 k rapidnímu poklesu důvěry Řeků v parlament, politické
strany a jejich představitele.79 V roce 2010 odpověděli řečtí respondenti tohoto průzkumu
na otázku, jak jsou spokojeni se současnou vnitropolitickou a ekonomickou situací, ve
většině případů negativně.80
Pokles životního standardu a skepse vůči dalšímu politickému vývoji se
projevily i na celkovém hodnocení spokojenosti Řeků s kvalitou života v zemi.
V průzkumu veřejného mínění agentury European Social Survey v roce 2010 většina
dotázaných Řeků uvedla, že je v současné době spíše nespokojena se svým životem.
Výsledek kontrastuje především ve srovnání s rokem 2004, kdy se na tehdejším
pozitivním naladění řecké společnosti odrazily mimo jiné úspěšná realizace letních
olympijských her v Athénách, vítězství řeckého národního týmu v Evropském fotbalovém
šampionátu a umístění řeckého interpreta na třetím místě v hudební soutěži Eurovision.81
Podobně World Happiness Report z roku 2015, zpráva vydávaná Organizací spojených
národů, uvádí, že spokojenost obyvatel Řecka poklesla od roku 2005 do záporných
hodnot a v současné době nemá tendence se zlepšovat. Řecko se tak řadí až na 102. pozici
v celkovém žebříčku spokojenosti obyvatel různých zemí světa s kvalitou vlastního
života.82
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1.3

Konkrétní důvody emigrace vysoce kvalifikovaných Řeků zjištěné na základě
provedených rozhovorů

Problematikou fenoménu brain drain v řeckém kontextu se dlouhodobě zabývá Lois
Labrianidis, profesor ekonomické geografie na Makedonské univerzitě v Soluni. Podle
závěrů jeho studií, provedených převážně na základě kvantitativního výzkumu, více než
polovina vysoce kvalifikovaných řeckých emigrantů měla v době odchodu ze země
zaměstnání, přičemž respondenti jeho průzkumu neoznačili nezaměstnanost za
nejdůležitější okolnost při jejich rozhodování o emigraci. Za tolik zásadní nepovažovali
ani zmíněné snížení průměrných mezd během krize. Oproti tomu většina osob z jím
zkoumaného vzorku uvedla jako rozhodující faktory 1) nedostatek možností uplatnění
svých znalostí v oboru; 2) mizivé šance osobního rozvoje ve svém oboru a 3) celkové
zklamání ze socio-ekonomického vývoje a z vnitropolitické situace v zemi.83
Na základě mnou provedených kvalitativních rozhovorů jsem zjistila, že
rozhodnutí opustit rodnou zemi je ve většině případů vysoce subjektivní záležitostí
a bývá ovlivněno celou řadou proměnných. Mimo faktorů zmíněných v předchozí části
práce hraje důležitou roli například oborová specializace či vykonávané povolaní, ale
třeba i rodinné zázemí jedince.
Zaměříme-li se na oblast medicíny, kupříkladu lékaři nebyli po roce 2009 tolik
ohroženi nezaměstnaností, navzdory tomu však tvoří asi čtvrtinu z celkového počtu
řeckých vysoce kvalifikovaných emigrantů.84 Ve srovnání s ostatními zeměmi OECD má
totiž Řecko největší počet lékařů v přepočtu na obyvatele, a to konkrétně 6,1 lékaře na 1
000 obyvatel (průměr zemí OECD jsou 3,2 lékaři na 1 000 obyvatel). Množství specialistů
navíc výrazně převyšuje počet praktických lékařů.85 Tato skutečnost sice přímo nevede
k nezaměstnanosti lékařů, ti ale nicméně často musí slevit ze svých kariérních požadavků
a vykonávat jinou specializaci, než jakou by si přáli. Vládní politika úspor po roce 2009
navíc vedla ke slučování a rušení nemocnic.86 Za hlavní důvody odchodu řeckých lékařů
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do zahraničí označila Světová zdravotnická organizace (World Health Organization;
WHO) jednak nedostatky řeckého zdravotního systému jako takového (dlouhodobé
podfinancování a příliš centralizované rozhodování), jednak nemožnost plného využití
znalostí v oboru, malé šance kariérního růstu a celkově nevyhovující platové
ohodnocení.87 Problematické pracovní podmínky začínajících lékařů reflektovala
například lékařka MK: „Když v Řecku dokončíte studium medicíny, musíte podat žádost
o zaměstnání v oboru. Tím se dostanete na čekací listinu. Pro mě by to znamenalo čekat
nejméně tři roky, než bych se mohla věnovat chirurgii. [...] Ze školy jsme všichni věděli,
že musíme dělat něco jiného, než na nás přijde řada na čekací listině.”88
Situace pedagogických pracovníků se velmi podobá té, se kterou se potýkají
lékaři. Počet absolventů pedagogických fakult výrazně převyšuje potřeby pracovního
trhu. V rámci úsporných opatření přijatých během hospodářské krize navíc došlo ke
slučování a rušení škol.89 Aby řecká vláda předešla nezaměstnanosti, snížila počet hodin
pracovního týdne učitelů, čímž ale poklesla i výše jejich mezd. Konkrétně od roku 2011
do roku 2012 byl zkrácen počet odpracovaných hodin za rok u učitelů základních škol
z 589 na 569 (průměr zemí OECD je 782). Průměrná výše platů se pak se v roce 2014
dostala na 77 procent průměru z roku 2005.90 O nejistotách spojených s výkonem svého
zaměstnání v pedagogické sféře hovořila učitelka DN: „Učitelská profese nebyla
zasažená krizí tolik jako jiná povolání. Takže mě se nezaměstnanost netýkala a nebyla
tedy hlavním důvodem mého odchodu. Nicméně jsem viděla, že země se potýká
s problémy a může se to zhoršovat. [...] Když chcete, můžete najít práci jako učitel na
základní škole. Problém je, že [...] každý rok musíte znovu žádat o prodloužení pracovní
smlouvy a nejste si tak jisti, do jaké části země vás pošlou. Mohou vám dát místo ve škole
někde na ostrově a sdělí vám to až v září těsně před začátkem školního roku. Takže pokud
máte rodinu, může vám to způsobit komplikace. Nedokážu si přestavit, jak to ti lidé
dělají.”91
Akademici a vědečtí pracovníci tvořili také značné procento celkového počtu
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emigrantů z Řecka již před vypuknutím hospodářské krize. Jejich mobilita je navíc
v průměru vyšší než u jejich kolegů z ostatních zemí EU.92 Pro tuto skupinu vysoce
kvalifikovaných osob obvykle nebývá rozhodujícím faktorem pro odchod z rodné země
výše platu, ale možnost akademického výzkumu a osobního rozvoje.93 V tomto ohledu
současné Řecko, které nenabízí dostatek finančních prostředků vědeckým pracovištím či
dokonce v určitých disciplínách výzkumnými pracovišti vůbec nedisponuje, nedokáže
jejich očekávání naplnit.94 To stejné potvrdil i akademický pracovník GG: „Po tom
[dosažení doktorského titulu na britské univerzitě] jsem sice požádal o nějaké nabízené
místo na akademické půdě v Řecku. Já bych ale chtěl zůstat tady [ve Spojeném
království], protože v Řecku akademická půda nenabízí dostatečné pracovní podmínky.
Navíc už v době, když jsem se rozhodl odejít, a to bylo záhy po vypuknutí [ekonomické]
krize, jsem došel k závěru, že tam [v Řecku] pro mě není vhodné zaměstnání. Kariéra
v Řecku se mi nezdála přijatelná.”95
Mezi vysoce kvalifikované jedince se obecně řadí i podnikatelé v různých
odvětvích. Noví potenciální zaměstnavatelé v Řecku čelí překážkám v podobě složité
byrokracie, korupce ve státní správě a klientelismu. V Řecku navíc tradičně dominuje
sektor služeb (hlavně turismus), dále je pak řecké hospodářství orientováno na
průmyslovou výrobu (převážně loďařství) a v menší míře i na zemědělství. Vzhledem k
nedostatečné diverzifikaci řecké ekonomiky je soukromý sektor mnohem zranitelnější
vůči výkyvům ekonomického cyklu, což se ostatně potvrdilo po roce 2009 s vypuknutím
ekonomické krize. Hospodářská krize jej totiž zasáhla enormním způsobem.96 Některé
zdroje hovoří o tom, že od roku 2008 do roku 2015 ukončilo svou činnost zhruba 244
tisíc řeckých firem.97 To znamená, že potenciální nový podnikatel byl mnohdy odrazen
složitou administrativou spojenou se založením nové firmy, současně s tím se šance na
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úspěch pod vlivem krize ještě snižovala. Tuto skutečnost potvrdil i student GD, který by
si přál založit v Řecku podnik zabývající se ICT. Dle jeho slov ale něco takového není
v jeho vlasti jednoduché: „V současné době je řecká vláda vystavena tlaku z Evropské
unie, aby došlo ke zvýšení daní, což je pro začínajícího podnikatele velkou zátěží. To je
navíc umocněno tradičními administrativními překážkami. Nemyslím si, že se to v blízké
době zlepší.”98
Určitá část vysoce kvalifikovaných mladých Řeků, kteří opustili svou rodnou
zemi, tak učinili mimo jiné také z důvodu zisku dalšího vzdělání na zahraniční vysoké
škole. Konkrétněji se vyjádřil student GD, který navštěvuje magisterský obor zaměřený
na ICT: „Rozhodl jsem se odejít, protože Řecko mi nebylo schopno nabídnout dostatek
[osobního i profesního] rozvoje v tomto specifickém oboru. V Řecku navíc není moc
firem zabývajících se obecně ICT, takže i má budoucí kariéra v tomto oboru v Řecku
nevypadá v současné době moc slibně.”99 Studentka AS, která navštěvuje magisterský
obor lékařské fyziky, zmínila takřka stejné důvody odchodu, byť s ohledem na svůj
vlastní obor: „Chci se věnovat lékařské fyzice. Když jsem byla na stáži v Demokritos
[Národní centrum pro vědecký výzkum Demokritos v Athénách, pozn. aut.] viděla jsem,
že úroveň výzkumu v tomto oboru [v Řecku] není moc dobrá a to hlavně z toho důvodu,
že výzkum v tomto oboru není dostatečně finančně podporován. [...] K výzkumu
potřebujete laboratoře, nové technologie a to Řecko prostě nenabízí. Proto jsem
odešla.”100
Část Řeků, kteří získali další vzdělání na některé z britských univerzit, konkrétně
po roce 2009, se následně rozhodla v zahraničí zůstat a to zejména kvůli větším
možnostem kariérního uplatnění. To potvrdila i učitelka DN: „Během magisterského
studia jsem učila na prvním stupni základní školy. Když jsem získala magisterský titul,
rozhodla jsem se dát výpověď a pokračovat na doktorské studium tady [UCL]. To bylo
před čtyřmi roky [2013]. [...] Hlavní roli v mém rozhodnutí odejít hrála moje zkušenost
z [studijního] pobytu [v rámci programu] Erasmus v zahraničí.”101 Z důvodu studia na
zahraniční vysoké škole odešel i akademik GG, který se rozhodl pro doktorské studium
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na UCL a následně v Londýně také zůstal.102 O podobné budoucnosti, tedy získat další
vysokoškolský titul a zůstat v zahraničí, v době kdy byl proveden výzkum, přemýšleli
i student GD a studentka AS.103
Mimo výše zmíněné faktory, které motivovaly zkoumanou skupinu osob
k odchodu z Řecka, hrálo významnou roli také jejich rodinné zázemí. Akademik GG
v tomto ohledu zmínil jeho rodiče: „Matka i otec mě v mém plánu odejít podporovali.
Věděli, že své znalosti mohu lépe uplatnit v zahraničí.”104 Studenta GD navíc jeho rodiče
k odchodu do zahraničí motivovali už od doby, kdy se rozhodl pro studium ICT: „[...]
Když jsem byl na střední škole a oznámil jsem jim [rodičům], že chci dělat ICT, řekli, že
bude lepší, když se tomu budu věnovat v zahraničí.”105 Studentka AS k tomu ještě dodala,
že bez finanční pomoci jejích rodičů by nemohla odejít studovat do zahraničí.106
V důsledku hospodářské krize, která vypukla v Řecku v roce 2009, došlo markantnímu
nárůstu nezaměstnanosti, poklesu průměrných měsíčních mezd, ale i ke zvyšování cen
potravin, zboží i služeb. Ve stejném období, tj. po roce 2009, se také výrazně zvýšil počet
vysoce kvalifikovaných Řeků, kteří ze své rodné vlasti emigrovali. Jak vyplývá z mnou
provedených kvalitativních rozhovorů, odchod oslovené skupiny Řeků však nebyl
primárně motivován výše zmíněnými ekonomickými push faktory. Jedním z hlavních
důvodů jejich odchodu ze země byl nedostatek možností osobního i profesního rozvoje
v Řecku. Podstatnou roli v rozhodnutí emigrovat pak hrála i nedůvěra v zlepšení
hospodářské, sociální i politické situace v jejich rodné vlasti.
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2

Spojené království Velké Británie a Severního Irska jako destinace
řeckých emigrantů po roce 2009

Jak vyplývá ze statistických dat Generálního sekretariátu pro Řeky v zahraničí, který patří
k řeckému ministerstvu zahraničí, v období po roce 2009 bylo Spojené království po
Německu druhou nejčastěji volenou destinací řeckých emigrantů. 107 Cílem této kapitoly
je zjistit, proč si vysoce kvalifikovaní Řekové zvolili právě Spojené království.
V této části práce nejprve stručně představím historii řecké diaspory ve
Spojeném království sahající až do 17. století.108 Pozornost následně věnuji aktuálnímu
stavu, tj. velikosti, geografickému rozmístění a vnitřní organizaci řeckých komunit
v zemi. Zároveň zde identifikuji možné pull faktory země ve zkoumaném období let 2009
až 2015. Závěrem na základě analýzy provedených rozhovorů vyhodnotím konkrétní
důvody, proč se právě Spojené království stalo pro vysoce kvalifikované řecké emigranty
atraktivní cílovou destinací.
2.1

Historie a současnost řecké menšiny ve Spojeném království

Počátky řecké imigrace na území dnešního Spojeného království se datují přibližně do
druhé poloviny 17. století. Tehdy do Anglie za účelem studií na univerzitách v Oxfordu
a Cambridge přišla malá skupina vzdělaných Řeků. Později se usadili v Londýně, kde
v roce 1677 založili první kostel Řecké pravoslavné církve na anglickém území. Ten však
záhy po svém vzniku, konkrétně v roce 1684, přešel do vlastnictví francouzských
hugenotů, kteří do země přišli jako uprchlíci před náboženskou perzekucí.109
V následujících dvou stoletích byla imigrace Řeků z Osmanské říše na britské ostrovy
výjimečnou záležitostí a týkala se buď obchodníků, nebo jednotlivců, kteří sloužili na
britských válečných lodích. Ve chvíli, kdy zrekrutovaní řečtí námořníci dosáhli břehů
Anglie, nebyla jejich služba často již nadále potřeba. Mnohdy byli nuceni v Anglii zůstat
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natrvalo s téměř nulovou šancí vrátit se zpět do své rodné země.110
Po roce 1830, kdy vznikl samostatný novodobý řecký stát, byla emigrace do
Spojeného království Řeky vnímána hlavně jako obchodní příležitost. Britská liberální
ekonomika a příznivé politické klima nabízely dobré podmínky pro obchod. Dalším
podnětem k rozvoji obchodu se stalo zrušení tzv. Obilných zákonů v roce 1846, díky
čemuž bylo možné dovážet zemědělské produkty ze zahraničí a tedy i z Řecka. Tehdy se
začala rozvíjet řecká komunita i mimo Londýn, a to zejména v Liverpoolu a Manchesteru.
V první polovině 19. století navíc vzrostl zájem vzdělané části Britů o tzv. klasická studia.
Univerzity začaly nabízet výuku řeckého jazyka, finančně podporovaly archeologické
výpravy do Řecka. Současně s tím se v architektuře, stejně jako například v malířství či
sochařství, prosadil neoklasicismus, v rámci něhož byly používány prvky vycházející
z odkazu starověkého Řecka a Říma. Díky tomu začala být řecká komunita, složená
z převážně movitých obchodníků, považována za velmi váženou.111 Roční přírůstek
řeckých imigrantů do Spojeného království tehdy činil okolo několika desítek, maximálně
stovek osob.112
Tento trend zůstal nezměněn po celou první polovinu 20. století až do období po
druhé světové válce, kdy došlo k určitému nárůstu v počtu Řeků přicházejících do
Spojeného království. Mezi lety 1955 a 1976 odešlo na britské ostrovy zhruba 22,5 tisíce
řeckých obyvatel.113 Ve stejné době ale bylo zároveň možné sledovat mnohem razantnější
vzestup v počtu příchozích řeckých imigrantů v jiné západoevropské zemi, a to v SRN,
která se stala cílovou destinací pro zhruba 600 tisíc Řeků. 114 Vysoká poptávka po
pracovní síle na britském pracovním trhu byla z velké části nasycena pracovními silami
z řad obyvatel zemí Commonwealthu. Ti totiž od roku 1948, kdy byl přijat tzv. Zákon
o národnosti (The Nationality Act), směli nově jako občané Spojeného království volně
vstupovat, pracovat a žít na území britských ostrovů.115 K výraznějšímu nárůstu počtu
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řeckých imigrantů ve Spojeném království tak došlo teprve na konci devadesátých let,
kdy jen mezi lety 1998 a 1999 do země přišlo kolem 20 tisíc Řeků. 116 Toto markantní
zvýšení bylo výsledkem změny v dosavadním britském přístupu k

imigrační

problematice a větší ochoty otevřít domácí trh pracovním silám ze zahraničí.117
Co se týče posledních let, dle odhadů britského Národního statistického úřadu
(Office for National Statistics) žilo v roce 2009 ve Spojeném království zhruba 30 tisíc
Řeků. Do roku 2015 se na základě dat stejné instituce jejich počet zvýšil na 56 tisíc.118
Celkový počet všech Řeků, kteří žijí na britských ostrovech, však bude pravděpodobně
o něco vyšší. Výše zmíněné odhady totiž nezapočítávají zahraniční studenty vysokých
škol. Podle dat Generálního sektretariátu pro Řeky v zahraničí se jich mezi lety 2010 až
2016 do země přistěhovalo přibližně 57 tisíc.119 Koncentrováni jsou ve velkých městech,
zejména v Londýně, Glasgow, Bristolu a Liverpoolu.120
Stejně jako jiné skupiny imigrantů mají i Řekové tendenci se sdružovat.
V současné době se ve Spojeném království nachází přes sto různých řeckých spolků
a organizací.121 Jejich členy, mimo pořádání konkrétních kulturních či zájmových aktivit,
spojuje hlavně řecký jazyk a příslušnost k Řecké pravoslavné církvi. Obojí mají Řekové
společné s kyperskými Řeky, proto velmi často dochází k setkávání těchto dvou skupin
a k jejich spolupráci ve snaze udržovat řecké kulturní tradice. Krom „klasických” řeckých
spolků, organizací a center (Hellenic societies, příp. Hellenic centres) ve Spojeném
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království existuje také velký počet řeckých škol nabízejících odpolední, sobotní či
nedělní výuku. Jejich hlavním cílem je výuka řeckého jazyka, ale také rozšiřování znalostí
v oblasti řecké a kyperské geografie, historie a náboženství.122 Velmi důležitá je v tomto
ohledu role Řecké pravoslavné církve, která výše zmíněné školy do značné míry finančně
i personálně zaštiťuje. Mimo to má církev své farní zastoupení téměř ve všech velkých
městech a je aktivním organizátorem společenských událostí, na kterých dochází
k pravidelným setkáním Řeků všech věkových kategorií.123 Dále existuje celá řada spolků
nenáboženského charakteru, zaměřených na specifické zájmy svých členů. Mezi ně patří
například Hellenic Bankers Association, Hellenic Medical Society, Greek Women’s
Philanthropic Association a mnoho dalších.124
Důležitou součástí veřejného života řecké komunity ve Spojeném království jsou
i řeckojazyčná média. Týdenník Eleftheria informuje jak v řeckém, tak v anglickém
jazyce o dění v Řecku, na Kypru a obecně o událostech důležitých pro řeckou
komunitu.125 Od konce osmdesátých let 20. století v zemi působí rozhlasová stanice
London Greek Radio, která rovněž vysílá v řečtině i angličtině.126 Mimo to je možné
prostřednictvím kabelové televize naladit řecké televizní programy, Hellenic TV1, WBN
a HTV Music, které vysílají z Londýna.127
2.2

Obecné důvody imigrace Řeků do Spojeného království

Ekonomika Spojeného království prošla od druhé poloviny 20. století strukturální
proměnou, jejímž důsledkem bylo vytvoření tzv. znalostní ekonomiky (knowledge based
economy). Vytváření, distribuce a použití znalostí jsou považovány za klíčové faktory pro
ekonomický růst, tvorbu bohatství a zaměstnanost ve všech hospodářských odvětvích
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v zemi. Tím se zvyšují nároky na míru vzdělanosti pracovníků a kvalifikovaná pracovní
síla se stává vysoce žádanou.128 Často se v této souvislosti hovoří o tzv. válce o talenty
(war for talent). Společnosti, které chtějí dominovat svému odvětví, se totiž snaží přilákat
vysoce talentované a kvalifikované jedince z celého světa, nabídnout jim zaměstnání a
jako zaměstnance si je udržet.129 Součástí těchto procesů je pochopitelně také Spojené
království, krom toho je nabídka vysoce kvalifikované pracovní síly na britském trhu
práce dlouhodobě nedostatečná. Ve snaze nahradit chybějící pracovní sílu a získat pro
práci vysoce nadané jedince se britští zaměstnavatelé začali zaměřovat na zahraniční trh
práce.130
Britské firmy se při hledání nové pracovní síly zaměřují primárně na země patřící
do Evropského hospodářského prostoru (European Economic Area, EEA), jejichž občané
mohou bez omezení vstupovat na území Spojeného království a pracovat tam.131
V případě občanů třetích zemí je ve většině případů nutné získat povolení k trvalému
pobytu a případně i pracovní povolení.132 To nebylo od konce devadesátých let 20. století
až do roku 2008 zejména pro vysoce kvalifikované jedince nijak zvláště obtížné. V roce
2008 se však podmínky pro zisk těchto povolení změnily, když labouristická vláda
zavedla tzv. bodový systém pro migranty ze zemí mimo EEA. Cílem tohoto systému bylo
zajistit efektivnější výběr osob, které získají povolení k trvalému pobytu stejně tak jako
pracovní povolení ve Spojeném království, hlavně na základě potřeb v konkrétních
oborech dle aktuální poptávky. Tato již tak dost přísná pravidla byla dále zpřísněna v roce
2010 za vlády konzervativců. Ti si vytyčili cíl výrazně snížit míru tzv. čisté migrace, tj.
rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob, a přijímat pouze ty migranty,
kteří budou prospěšní pro britskou ekonomiku.133
Mezi lety 2008 a 2009 zasáhla ekonomiku Spojeného království recese, která
vedla k mírnému poklesu poptávky po vysoce kvalifikované pracovní síle a tedy
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i k menší ochotě zaměstnávat cizince.134 Velmi brzy však došlo k hospodářské stabilizaci
a ekonomickému růstu, v rámci kterého nastal výrazný nárůst poptávky zaměstnavatelů
po vysoce kvalifikované pracovní síle.135 Obyvatelé zemí EEA se oproti jedincům ze
třetích zemí ocitli ve zvýhodněném postavení. Na ně se totiž žádná imigrační omezení
v podobě vízové povinnosti nevztahují, což do jisté míry ovlivnilo i zaměstnavatele,
kteří dali raději přednost hledání zaměstnanců na pracovním trhu EEA.136
Situace na britském pracovním trhu je pro potenciální zájemce o práci ze zemí
EEA příznivá, a to kvůli trvale nízké nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných osob.
Ta ve sledovaném období let 2000 až 2015 dosáhla svého maxima v roce 2011, kdy míra
nezaměstnanosti terciárně vzdělaných osob dosáhla 4,6 procent. Oproti tomu v Řecku ve
stejném roce činila nezaměstnanost obdobně kvalifikovaných osob 14,8 procent. Zatímco
ve Spojeném království v následujících letech míra nezaměstnanosti jak v této kategorii,
tak z obecného hlediska klesala, v řeckém prostředí byl tento trend opačný.137

134

David N. F. Bell a David G. Blanchflower, „UK Unemployment in the Great Recession“, National
Institute Economic Review 214, č. 1 (2010): R3–R7.
135
„Demand for highly skilled professional workers faring better than rest of UK labour market“, APSCo,
1. červen 2011, http://www.apsco.org/article/demand-for-highly-skilled-professional-workers-faringbetter-than-rest-of-uk-labour-market-170.aspx (staženo 2. 5. 2017).
136
Rienzo a Vargas-Silva, „Highly Skilled Migration to the UK 2007–2013“, 5.
137
„Unemployment rates by sex, age and educational attainment level (%)“.

30

Graf 2.: Nezaměstnanost v Řecku a Spojeném království

Zdroj: Vlastní graf vytvořený na základě dat Eurostatu. „Unemployment rates by sex, age and educational
attainment level (%)“.

Co se týče platového ohodnocení, měsíční průměrná mzda ve Spojeném
království dosahuje výrazně vyšších hodnot než v Řecku. Zatímco v roce 2004 se
průměrná měsíční mzda ve Spojeném království pohybovala v přepočtu okolo 88 tisíc
korun, v Řecku byla na hodnotě 62 tisíc korun. Po roce 2009 sice v obou zemích došlo
k

poklesu průměrných mezd, ve Spojeném království však tento trend nebyl tak

markantní jako v případě Řecka. Konkrétně v roce 2014 dosáhla výše průměrných
měsíčních mezd ve Spojeném království asi 95 procent hodnoty z roku 2004, v Řecku
pak pouhých 82 procent.138
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Graf 3.: Průměrná měsíční mzda v Řecku a Spojeném království.

Zdroj: Vlastní graf vytvořený na základě dat OECD. „Average wages (indicator)“.

Vedle situace na pracovním trhu a výše průměrných mezd je také důležité
zaměřit se na životní úroveň obyvatel Spojeného království. Tradičně se totiž
předpokládá, že potenciální migrant má tendenci vybírat si takovou destinaci, kde jsou
jeho šance na zvýšení životní úrovně nejvyšší. Za indikátor životní úrovně je považován
hrubý domácí produkt přepočtený na jednoho obyvatele. Jak je vidět v následujícím grafu,
Spojené království dosahuje v dlouhodobé perspektivě vyšších hodnot HDP na obyvatele
než Řecko, což poukazuje na vyšší vyspělost ekonomiky Spojeného království.
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Graf 4.: Hrubý domácí produkt přepočtený na jednoho obyvatele Řecka a
Spojeného království.

Zdroj: Vlastní graf vytvořený na základě dat OECD. „Level of GDP per capita and productivity”, OECD,
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=PDB_LV# (staženo 15. 4. 2017).

Studie společnosti Glassdoor z dubna 2016, porovnávající životní úroveň v 17
vybraných evropských zemích a USA, definuje její ukazatele na základě čtyř
proměnných, tj. průměrné nominální mzdy, parity kupní síly, nákladů na život ve
vybraných evropských městech a kupní síly osob s průměrnou mzdou ve vybraných
evropských městech.139 Bere tak v potaz nejen výši platů a množství zboží a služeb, jež
je možné za tento obnos nakoupit, ale i míru zdanění a její vliv na kupní sílu obyvatel.
Spojené království se v této studii umístilo zhruba v první polovině žebříčku, zatímco
Řecko skončilo na předposledním místě.140
Krom materiálního zajištění obyvatel jsou však důležité i další faktory, které
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mohou vypovídat o míře blahobytu v dané zemi. Z toho důvodu začala OECD od roku
2011 zpracovávat tzv. index lepšího života.141 V něm je porovnáváno jedenáct různých
oblastí, které jsou považovány za důležité pro kvalitu života. Mimo materiálních
podmínek jsou zde zahrnuty také otázky týkající se bydlení, zaměstnání, mezilidských
vztahů, životního prostředí, zdraví, fungování veřejné správy, osobní bezpečnosti,
subjektivní spokojenosti se životem, kvality vzdělávacího systému i rovnováhy mezi
pracovním a soukromým životem. Spojené království se v tomto žebříčku pohybuje na
předních příčkách a ve všech oblastech (krom rovnováhy mezi pracovním a soukromým
životem) se řadí před Řecko.142
Dalším neméně důležitým determinantem při rozhodování, zda a do které země
migrovat jsou kulturní podmínky dané destinace. V tomto ohledu je velkou výhodou
Spojeného království angličtina jako jeho úřední jazyk, který dnes patří k hlavním
světovým jazykům. V Řecku je angličtina zpravidla vyučována jako první cizí jazyk. 143
Pozitivní úlohu může hrát i multikulturní charakter velkých britských měst, hlavně pak
Londýna, kde působí početně silná řecká komunita. Předpokládá se, že v hlavním městě
hovoří řecky zhruba třicet tisíc lidí.144 Kromě toho tam nalezneme přibližně dvacet
kostelů Řecké pravoslavné církve, které jsou častým místem setkávání řecky mluvící
menšiny.145
2.3

Konkrétní důvody imigrace Řeků zjištěné na základě provedených rozhovorů

Jak jsem již popsala výše, v posledních třech dekádách se na britském pracovním trhu
výrazně zvýšila poptávka po vysoce kvalifikovaných osobách, kterých je ovšem zároveň
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trvalý nedostatek. Tato situace vedla britskou vládu k vydání seznamu povolání, pro
jejichž výkon chybí pracovníci. V první řadě jde o pracovní pozice ve zdravotnictví. Jedná
se o lékaře různých specializací, zubaře, farmaceuty, zdravotní sestry, ale i osoby
v medicínském výzkumu.146 V důsledku ohromného nedostatku těchto specialistů v zemi
vzniklo velké množství agentur, organizací, asociací a spolků, které se snaží zaujmout
zahraniční specialisty pro práci ve Spojeném království. Ty nejen přímo nabízejí pomoc
při hledání zaměstnání, ale i poradenské služby či možnost sdružování se na základě
národnosti či specializace. Za zmínku stojí například Greek Medical Association UK či
The Hellenic Medical Society UK, které se zaměřují konkrétně na řecké specialisty ve
zdravotnictví. O významu činnosti první z těchto organizací hovořila lékařka MK: „Do
Spojeného království jsem přišla, abych získala doktorský titul. Vstupní pohovory na
univerzitu mi však nevyšly. Greek Medical Association mi pomohla najít vhodný studijní
program a já jsem si udělala další magisterský titul. Ihned po škole jsem snadno našla
práci v nemocnici v Leeds jako chirurg.”147
Dalšími z tzv. nedostatkových zaměstnanců jsou specialisté z oboru
informačních a komunikačních technologií (ICT), který je považován za obor
budoucnosti a poptávka po ICT specialistech na trhu práce rapidně roste. V praxi se jedná
jak o softwarové vývojáře, analytiky a specialisty na kybernetickou bezpečnost, tak
i o správce webových stránek a jejich manažery.148 Vzhledem ke skutečnosti, že
poptávka po těchto specialistech výrazně převyšuje nabídku, firmy často spolupracují
přímo s univerzitami zaměřenými na výuku tohoto oboru a snaží se samy navázat
spolupráci s potenciálními zájemci o zaměstnání. To také řekl i student GD: „Přišel jsem
do Londýna studovat ICT, protože je tu skvělé propojení univerzit s pracovním trhem.
Spousta firem spolupracuje s univerzitou a nabízí pracovní místa jejím studentům.”149
Britská vláda navíc intenzivně finančně podporuje tzv. obory výzkumu a vývoje
(Research and Development, R&D), což se významně projevuje na kvalitě technologií,
se kterými se ve výzkumu pracuje.150 To potvrzuje i studentka AS: „Chci se věnovat
146
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lékařské fyzice. [...] K výzkumu potřebujete laboratoře, nové technologie a to Řecko
prostě nenabízí [..] Spojené království je v tomto ohledu hodně napřed.”151 Stejného
názoru byl i student GD, podle něhož je výzkum a vývoj ICT v Řecku oproti Spojenému
království výrazně pozadu z důvodu nedostatečné finanční podpory ze strany státu.152
Dotování těchto oborů ze strany státu navíc významně přispívá k výši platů, které
pobírají jejich absolventi. Ty sice ve Spojeném království v průměru dosahují vyšších
hodnot než v Řecku, přesto měli dotázání tendenci dávat přednost možnosti osobního
rozvoje v rámci oboru před platovým ohodnocením. To potvrdil i akademik GG: „Do
Spojeného království jsem se přestěhoval, abych si udělal doktorský titul a bylo mi jasné,
že tu i zůstanu. Možnost získání práce tady pro mě byla vyšší [než v Řecku] a navíc
vzhledem k mému akademickému zájmu [historie západní Evropy] by nemělo smysl se
v současné době snažit najít práci v Řecku. [...] Pro mě výše platu nehrála vůbec žádnou
roli, platy v akademické sféře v Řecku totiž nejsou, v porovnání s náklady na život, tak
špatné.”153 Podobně reagovala učitelka DN: „O finance nešlo. Přišla jsem sem [do
Spojeného království] získat doktorský titul. Chtěla jsem se profesně i osobně rozvíjet
a to mi Spojené království mohlo umožnit mnohem lépe než Řecko.”154 Stejný názor
měla i studentka AS: „Hlavním důvodem [, proč jsem se rozhodla pro odchod do
Spojeného království,] pro mě bylo to, že se chci dál rozvíjet v oboru. To v první řadě
znamená rozšířit si vzdělání tady na univerzitě [UCL]. [...] Úroveň vzdělávacího systému
v Řecku není nijak špatná, se Spojeným královstvím se to ale nedá srovnávat. Tamní
univerzity [ve Spojeném království] se totiž řadí mezi nejlepší na světě.“155
Nemalou roli v rozhodování o cílové destinaci řeckých emigrantů z řad
oslovených respondentů hrál nepochybně i jazyk, kterým se ve Spojeném království
mluví, a dále geografická vzdálenost od rodné země. Tuto skutečnost potvrdil akademik
GG: „Je tu určitě velmi důležitý vliv anglického jazyka [při rozhodování o cílové
destinaci]. Od útlého věku se všichni učí angličtinu a navíc spousta filmů v televizi je
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prostě v angličtině s řeckými titulky, angličtina je všude kolem nás. [...] Spojené
království je navíc blízko Řecku a v době, kdy existuje mnoho nízkonákladových
leteckých společností, se dají najít velmi levné letenky do Řecka a já mohu často
navštěvovat své rodiče.”156 Učitelka DN navíc dodala, že: „Je to [angličtina] globální
jazyk, velká část odborných prací je v angličtině a je lepší být přímo u [takzvaně]
zdroje“.157 Podobně reagoval i student GD: „Jazykem technologií je angličtina. Tu jsem
se navíc učil od svého útlého dětství, a proto jsem také neodešel do Německa, ale do
Spojeného království.”158
Studentka AS navíc přiznala, že její jazykové a finanční dispozice byly velmi
zásadními faktory při rozhodování o cílové destinaci, když řekla: „Jediný cizí jazyk,
kterým mluvím, je angličtina. [...] Chtěla jsem dál studovat magisterský program buď
v USA, nebo ve Spojeném království. Studia v USA jsou však mnohem nákladnější.
Spojené království je navíc blíže Řecku, takže mohu jezdit domů navštěvovat rodiče.”159
Takřka to samé o svém jazykovém vybavení řekla i lékařka MK, přičemž dalším
důležitým faktorem pro ni byla také geografická vzdálenost.160
Situace na britském pracovním trhu je v současné době pro vysoce kvalifikované jedince
příznivá z důvodu vysoké poptávky zaměstnavatelů po této skupině osob. Vzhledem
k nedostatku nabídky vysoce kvalifikované pracovní síly na domácím trhu práce se tak
zaměstnavatelé snaží najít chybějící zaměstnance v zahraničí. Zájemci o

práci ve

Spojeném království ze zemí EEA mají v tomto ohledu výhodu, protože mohou na území
Spojeného království bez omezení vstupovat a pracovat tam. Pro vysoce kvalifikované
jedince je tato země navíc atraktivní z důvodu státní podpory tzv. výzkumu a rozvoje, což
se výrazně projevuje na kvalitě technologií, se kterými se v těchto oborech pracuje. Krom
větších možností osobního a profesního rozvoje oslovená skupina Řeků uvedla, že roli
hrál i anglický jazyk. Ten je jednak úředním jazykem Spojeného království, jedním
z hlavních světových jazyků, ale v mnohých případech také jediným cizím jazykem,
kterým oslovená skupina Řeků mluví.
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Závěr
Jak ukázala předchozí analýza, hospodářská krize, která v Řecku vypukla po roce 2009,
představuje důležitý mezník pro fenomén brain drain v řeckém kontextu. Statistická data
potvrzují, že po roce 2009 došlo k markantnímu nárůstu počtu Řeků, kteří odešli ze své
vlasti do zahraničí, přičemž naprostou většinu z nich tvořili vysoce kvalifikovaní jedinci.
Dle dosud provedených výzkumů více než polovina z celkového počtu všech vysoce
kvalifikovaných Řeků, kteří emigrovali od konce druhé světové války, opustila rodnou
zemi právě po roce 2009.
Zatímco v období mezi lety 2000 a 2009 míra nezaměstnanosti mladých vysoce
kvalifikovaných Řeků nepřesáhla 20 procent, po vypuknutí hospodářské krize se jich bez
práce ocitla necelá polovina. Po roce 2009 došlo také k výraznému poklesu průměrných
měsíčních mezd jak ve veřejném tak v soukromém sektoru. Současně s tím se však začaly
zvyšovat ceny potravin, všech výrobků i služeb.
Poněkud překvapivě nicméně odchod oslovených Řeků nesouvisel s jejich
osobní ekonomickou situací. Na základě rozhovorů jsem totiž zjistila, že pro vysoce
kvalifikované jedince nehrála výše příjmu hlavní roli v rozhodování o tom, zda odejít ze
země. Co se týče prudkého nárůstu nezaměstnanosti, zkoumaná skupina osob nebyla tolik
zasažená v tom smyslu, že by její reprezentanti o zaměstnání přišli a další nemohli sehnat,
ale spíše proto, že úroveň nabízené práce neodpovídala výši jejich kvalifikace.
Finance v rozhodnutí mnou oslovených Řeků emigrovat nicméně určitou roli
hrály, a to s ohledem na úsporná opatření, jež Řecko bylo nuceno během hospodářské
krize přijmout, a na dlouhodobé podfinancování celé řady oborů. Vládní škrty se dotkly
rozpočtů nemocnic a škol, často docházelo ke snižování jejich počtu či slučování. Jejich
zaměstnanci proto mnohdy museli slevit ze svých kariérních požadavků a vykonávat své
povolání za znevýhodněných podmínek, jakými jsou například přeložení na jiné
pracoviště či pracovní pozici, která neodpovídá výši kvalifikace dané osoby, nebo
omezení pracovní doby a tím i snížení platového ohodnocení. Současně s tím se podle
mých respondentů momentálně nedostává dostatečné finanční podpory tzv. oborům
výzkumu a vývoje, což se výrazně projevuje na kvalitě technologického vybavení, se
kterými se v těchto odvětvích pracuje. Z důvodu nedostatku peněz v těchto oborech pak
dochází ke stagnaci jejich rozvoje a tedy i k pomalému vytváření nových pracovních
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příležitostí. Podobný scénář se opakuje i v případě akademické půdy v Řecku.
Nespokojenost s nedostatečným financováním určitých oborů tedy souvisí obecně
i s omezenými možnostmi osobního a profesního rozvoje. Oslovení respondenti totiž
považovali za velmi zásadní mít příležitost co nejlépe v praxi uplatnit své znalosti
a dovednosti získané vysokoškolským studiem a ty dále rozvíjet. Něco takového jim
nicméně Řecko aktuálně nenabízí.
Na současnou krizi v Řecku přitom dotazovaní nenahlíželi pouze z pohledu
ekonomického. Problémy, se kterými se řecký stát potýká, totiž spojují se špatně fungující
státní správou, jejíž efektivita je oslabena vysokou mírou korupce, a obtížně
reformovatelným politickým systémem země, do značné míry stavícím na klientelismu
a

nepotismu politických stran. Vzhledem k hloubce krize, se kterou se Řecko

v posledních letech potýká, respondenti ani nepředpokládají, že by v blízké době mohlo
dojít ke zlepšení celkové situace v zemi. I tento důvod tak sehrál zásadní roli při jejich
rozhodování rodnou vlast opustit.
Jednou z cílových destinací vysoce kvalifikovaných řeckých emigrantů
v uplynulých letech 2009 až 2015 se stalo Spojené království, kam dle odhadů zamířilo
zhruba 60 tisíc řeckých občanů. Situace na tamním pracovním trhu je totiž dlouhodobě
příznivá pro vysoce kvalifikované jedince z důvodu vysoké poptávky zaměstnavatelů po
této skupině osob. Vláda Spojeného království navíc dlouhodobě finančně podporuje tzv.
výzkum a vývoj, což se výrazně projevuje nejen na kvalitě technologií, se kterými se
v těchto odvětvích pracuje, ale i na výši mezd.
Jedním z důvodů, proč se dotazovaní Řekové rozhodli právě pro tuto zemi, je
zmíněné množství nabízených pracovních příležitostí, kde mohou navíc zúročit své
znalosti v oboru. Co se platového ohodnocení týče, respondenti nepovažovali výši mezd
za tolik zásadní faktor ovlivňující jejich rozhodnutí o cílové destinaci v porovnání
s možnostmi profesního i osobního rozvoje.
Důležitým determinantem se pro ně staly také kulturní podmínky Spojeného
království, a zejména pak angličtina jakožto úřední jazyk, který se v současné době řadí
mezi hlavní světové jazyky. Řekové se tento jazyk učí už od útlého věku a přechod do
anglicky mluveného prostředí jim tak nedělá zásadnější problémy. Velmi často je
angličtina jediným cizím jazykem, kterým hovoří. Velkou roli hrál v tomto ohledu také
multikulturní charakter velkých britských měst, hlavně pak Londýna, kde působí početná
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řecká komunita. Řecké spolky působící ve Spojeném království navíc mnohdy fungují
jako zprostředkovatelé mezi britskými firmami a Řeky mající zájem o práci na britských
ostrovech.
V neposlední řadě se oslovení Řekové rozhodli právě pro Spojené království
kvůli jeho geografické vzdálenosti od Řecka. Vzhledem k blízkosti těchto dvou zemí totiž
nejsou náklady spojené s migrací tak vysoké. Respondenti navíc považují za důležité, že
díky tomu mohou častěji navštěvovat svou rodnou zemi.
Hospodářská krize, která vypukla v Řecku v roce 2009, je tedy bezpochyby
zásadním milníkem v problematice emigrace vysoce kvalifikovaných Řeků. Konkrétní
důvody odchodu této skupiny osob z Řecka do Spojeného království jsou však vysoce
individuální a podmíněné celé řadě proměnných, které se mnohdy liší od obecných push
a pull faktorů.
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Summary
In the context of the debt crisis, economic recession, austerity measures and their sociopolitical consequences, Greece has been experiencing a new major wave of out-migration.
It is estimated that since the 2009 outbreak of the economic crisis more than 420,000
Greeks have left their country of origin. The majority of contemporary Greek emigrants
is young and in terms of the educational background approximately two-thirds of them
are highly educated. Thus, this new wave of out-migration has been labeled as the brain
drain.
Between 2000 and 2009 the unemployment rate of young highly educated
Greeks did not exceed 20 percent. After the outbreak of the crisis the unemployment rate
of the same group of people increased rapidly and reached its peak in 2014 with more
than 40 percent of these individuals being without a permanent job. Moreover, since 2009
the average wage has decreased for all social groups while at the same time the prices of
food, of consumer goods and services prices have risen.
The semi-structural interviews conducted by the author of this bachelor thesis
have revealed that the decision to leave Greece was rather personally motivated and
depended on many variables. All interviewees when still living in Greece were not
affected by unemployment directly. None of them lost job despite the worsening working
conditions in Greece since 2009. Instead, they considered the possibility of their personal
and professional development as the key determinants to decide whether to stay or to
move abroad. Taking into account the present economic situation in Greece where the
previous governments were obliged to take a number of austerity measures (a tax increase,
a public sector cuts or spending cuts), the prospects for their personal and professional
development remain rather bleak. Furthermore, the interviewees admitted that they do not
believe that the current socio-economic situation will improve in the short term. Thus,
there is little chance that they would eventually return to their homeland in the future.
According to the statistical data and estimates, approximately 60,000 of young
highly educated Greeks moved to the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland. One of the reasons why they have chosen this country is the big demand for
highly skilled employees at the UK's labor market. Furthermore, the government of the
UK has been supporting the research and development sector. Thus, the career prospects
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and the opportunities for professional as well as personal development seem to be better
there than in Greece.
All respondents agreed that the situation on the British labor market has had an
importance in their destination’s decision making. Besides, they mentioned the official
language of the UK as the key factor. English is taught from the early age in Greece, the
majority of Greeks learn English as their first foreign language and it is very often the
only foreign language they can actually speak. Moreover, the small geographical distance
between the UK and Greece decreases the cost of traveling (and the cost of migration)
while at the same time it allows them to visit their country of origin more frequently.
Thus, all my interviewees prefered the UK as the destination country.
To sum up, the economic crisis has become an undoubted milestone for the brain
drain phenomenon in Greece. Since 2009 these is a penetrative increase in numbers of
Greeks who has left their country of origin. Nevertheless, it was not due to the rise in
unemployment or the decrease of wages but rather because of the bleak prospect of the
personal and professional development. Compared to Greece, the British employers offer
the great deal for all highly educated Greek migrants as there is currently significant
demand for highly skilled employees in the British labor market. Unquestionably, there
is another reason for choosing the UK as the destination of migration, and that is the
official language, English, which is one of the global languages.
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