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1 Úvod 

Bakalářská práce se zaměřuje na hospodářskou politiku ve Velké Británii od konce 90. let 

20. století do současnosti. Hlavním cílem práce je nastínit hospodářskou politiku jako vědní 

disciplínu a její praktický vývoj v podmínkách Velké Británie v letech 1997 – 2010. 

Analytická část práce je zaměřena na vývoj základních makroekonomických agregátů  

ve sledovaném období a zhodnocení účinnosti hospodářské politiky britské vlády.  

První kapitola nastiňuje obecnou teorii hospodářské politiky a vysvětluje základní 

pojmy. Popisuje jednotlivé části hospodářské politiky, jako je obecné vymezení pojmu 

hospodářská politika, nositele, cíle a nástroje, díky kterým je hospodářských cílů dosahováno, 

a typy hospodářské politiky. V rámci cílů je vysvětlen i magický čtyřúhelník, slouţící  

k zjištění účinnosti hospodářské politiky. Dále je v první kapitole znázorněn vývoj 

hospodářské politiky ve Velké Británii od druhé poloviny 20. století do roku 1997. První 

kapitola také vysvětluje politické prostředí Spojeného království, zákonodárnou a výkonnou 

moc, včetně volebního systému, a také postavení národní banky Velké Británie, Bank of 

England. Prioritou první kapitoly je stanovit teoretickou základnu pro praktickou část 

bakalářské práce. 

Další kapitola, se zaměřila na období labouristické vlády, v čele s premiérem Anthonym 

Charlesem Lyntonem Blairem (Tony Blair). Jeho vláda trvala od roku 1997, kdy vyhrála 

volby Labouristická strana, aţ do roku 2007, kdy byl vystřídán ve funkci vůdce strany a také 

ve funkci premiéra Velké Británie Jamesem Gordonem Brownem (Gordon Brown). Kapitola 

poukazuje na politickou situaci před výhrou labouristů v parlamentních volbách, ukazuje také 

rozdíl mezi hlavními dvěma stranami Spojeného království. Je zde  popsána proměna 

Labouristické strany pod vedením Tonyho Blaira. Kapitola je členěna do podkapitol 

zaměřených na jednotlivá volební období (1997 – 2001, 2001 – 2005, 2005 – 2007), včetně 

analýzy makroekonomických ukazatelů (růst reálného HDP, míra nezaměstnanosti, míra 

inflace a podíl běţného účtu platební bilance na HDP), a jejich srovnání s optimálními 

hodnotami stanovenými Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V závěru 

kapitoly je popsána změna ve vedení vlády Spojeného království, priority nového premiéra 

před propuknutím hospodářské krize a shrnutí, zaměřené na účinnost britské vlády v období 

1997 – 2007.  

Třetí kapitola popisuje vznik a důsledky hospodářské krize (2008 – 2010), která měla 

vliv nejen na Velkou Británii, ale na celý svět. Dále je popsána hospodářská politika Velké 
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Británie v období této krize. Kapitola je pak následně členěna na období finanční krize  

v jednotlivých letech. Součástí jsou také opatření vlády Gordona Browna a politický vývoj  

v zemi. V poslední části třetí kapitoly jsou popsány jak ekonomické, tak politické důsledky 

hospodářské krize ve Velké Británii. Makroekonomická analýza je zde znázorněna formou 

grafů, které nejlépe vystihují změny ve vývoji sledovaných agregátů. 

Bakalářská práce analyzuje makroekonomické agregáty Velké Británie a srovnává je  

s optimálními hodnotami magického čtyřúhelníku a s předchozími obdobími. Stejně tak je  

v práci obsaţeno zhodnocení hospodářské politiky labouristické vlády.   
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2 Praktická hospodářská politika v podmínkách Velké Británie 

2.1 Hospodářská politika a její obecné vymezení 

Hospodářská politika je relativně mladou disciplínou. Její základy byly poloţeny v 30. 

letech 20. století a to dvěma proudy: 

 anglo-americkým: hlavním reprezentantem tohoto proudu byl J. M. Keynes
1
, 

hospodářská politika je zde chápána jako krátkodobá konjunkturální politika, 

 kontinentálním: hlavními představiteli kontinentálního proudu jsou W. Eucken
2
  

a L. Erhard
3
, hospodářskou politikou je v tomto případě činnost státu vytvářející 

rámec pro fungování ekonomiky za pomoci určitých pravidel a institucí. 

Hospodářskou politiku můţeme chápat jako přístup státu k ekonomice své země. Pokud 

chápeme hospodářskou politiku takto, musíme konstatovat, ţe není samoúčelná, jde  

o záměrnou, praktickou činnost státu. Na hospodářskou politiku lze nahlíţet také jako na 

teoretickou disciplínu. Teorie hospodářské politiky nevychází pouze z ekonomických teorií, 

ale přebírá také mnoho informací z ostatních oblastí, jako např. politiky, práva, politologie  

a veřejné správy. Hospodářská politika je tedy hraniční disciplínou mezi ekonomií, která 

zkoumá moţnosti realizace ekonomických zájmů, a politologií zaměřenou na vytvoření 

komplexního hospodářsko-politického systému. 

Z výše uvedeného je jasné, ţe hospodářská politika jako vědní disciplína se pohybuje na 

rozmezí ekonomické teorie a hospodářské praxe (Kliková, Kotlán, 2006). Ekonomická teorie 

je zdrojem poznatků a rad, které se od sebe mohou lišit v závislosti na zvoleném teoretickém 

konceptu. Hospodářská praxe je omezována jak politicko-ekonomickým vývojem, tak  

i ekonomickými teoriemi. Politicko-ekonomický vývoj je zastoupen politicko-ekonomickým 

modelem, který je popsán dvěma základními prvky a jejich vzájemným vztahem. Těmito 

prvky jsou část, která něco tvoří (politická část), jinak řečeno hnací část, a část, která něco 

spotřebovává (ekonomická část). Jde o určitou vyváţenost mezi těmi, kteří vytvářejí pravidla 

                                                 
1
 John Maynard Keynes (1883-1946), byl ekonomem, profesorem na univerzitě v Cambridgi a guvernérem Bank 

of England. Je označován za jednoho z největších ekonomů 20. století. Distancoval se od klasické a neoklasické 

ekonomie, jeho kritika kvantitativní teorie peněz ho přivedla k návrhu důchodově-výdajového modelu, právě 

tento model se stal výchozím v pozdější teorii efektivní poptávky. Je povaţován za zakladatele keynesiánství      

a bývá označován jako „otec“ hospodářské politiky. 
2
 Walter Eucken (1891-1950), ekonom, profesor ve Freiburgu, zakladatel tzv. Freiburské neoliberalistické školy. 

Autorem teorie „ideálních typů“, rozlišuje svobodné trţní hospodářství a centrálně řízené hospodářství. Reálně 

jde však o smíšenou podobu hospodářství.  
3
 Ludwig Erhard (1897-1977), byl ekonom, spolkový ministr hospodářství a spolkový kancléř. Významným 

ekonomem poválečného Německa, jeho idea sociálně-trţního hospodářství vedla k obrovskému boomu 

Západního Německa, který je často označován za tzv. „hospodářský zázrak“.  
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a řídí tím stát, a těmi, kteří jsou ekonomickými konzumenty a musejí se řídit pravidly. 

Samotný vývoj je pak proces, během kterého dochází ke změně aktuálního stavu do stavu 

nového. Politicko-ekonomickým vývojem je např. posun od komunisticky orientovaného státu 

k demokracii. Vývoj ekonomických teorií je změnou způsobu nazírání na ekonomii samotnou. 

Ekonomická teorie je úhlem pohledu na ekonomii a přístupu k ní. Proto je jejich vývoj 

nedílnou součástí praktické hospodářské politiky.  

Hospodářská politika bude vţdy ovlivňována institucionálními podmínkami, které mají 

většinou v kaţdé zemi jiné postavení. Tyto podmínky především tvoří:  

 Hospodářský systém - uplatňují se zde tři základní typy koordinačního systému: 

koordinační systém dědičného přinucení, koordinační systém trţně cenový, 

koordinační systém organizačně příkazový. 

 Byrokracie - výkonný aparát, většinou se jedná o skupinu osob vykonávající správu  

a řízení, zejména politických a ekonomických činností. 

 Politický systém - důleţitým faktorem je, jestli je demokratický (zastupuje zájmy 

většiny) nebo nedemokratický (zpravidla zastává menšinu) a také o jakou formu vlády 

se jedná.  

 Velké sociální skupiny - řadíme zde např. odbory, svazy apod.  

 Nadnárodní a mezinárodní organizace - členství v mezinárodní organizaci zavazuje 

k určitým pravidlům, přináší však také určité výhody. 

2.1.1 Nositelé hospodářské politiky 

Státní a nestátní instituce ale i neformalizované skupiny jsou nositeli hospodářské 

politiky, hrají tak roli při její tvorbě, realizaci a kontrole. Existuje hned několik moţností, jak 

rozdělit nositele hospodářské politiky. Jedním z nich je členění podle podílu na rozhodování: 

 Nositelé rozhodování - formální organizace, jedná se o tvůrce hospodářské politiky, 

mají zákonem dané pravomoci rozhodovat a vykonávat hospodářskou politiku, řadíme 

zde parlament, vládu, ministerstva, státní úřady jako např. celní, soudní instituce  

a instituce nezávislé na politicích - centrální banka aj. 

 Nositelé vlivu - neformální organizace, nemají rozhodovací pravomoc, mohou 

hospodářskou politiku pouze ovlivnit, zde patří odbory, zaměstnanecké svazy, 

politické strany, velké podniky, zájmové skupiny apod. 
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Druhým nejčastěji pouţívaným členěním nositelů hospodářské politiky je rozdělení 

institucí do skupin: 

 stát (moc zákonodárná, výkonná, soudní), 

 národní banka (nositel měnové politiky), 

 domácnosti a podniky, 

 nadnárodní společnosti. 

Všichni tito nositelé jsou součástí procesu hospodářské politiky. Tento proces je dělen 

na procesy formulování, realizace a kontroly. 

2.1.2 Cíle hospodářské politiky 

Cíle hospodářské politiky nejlépe vystihuje následující obrázek, ve kterém je shrnuta 

hierarchie cílů státu.  

Obrázek 2.1: Cíle hospodářské politiky 

 

Zdroj: Hospodářská politika, www.fce.vutbr.cz, vlastní zpracování. 

Maximalizace společenského blahobytu se zabývá dvěma otázkami, konkrétně „Co 

společenský blahobyt je?“ a „Jakým způsobem ho měřit?“. Základní společenské cíle 

hospodářské politiky jsou svoboda, jistota, spravedlnost, pokrok, nezávislost, demokracie  

a racionalita. Hlavním tradičním cílem hospodářské politiky je snaha zajistit stabilní  

a progresivní vývoj ekonomiky neboli dynamickou rovnováhu
4
. Pokud chceme definovat 

dynamickou rovnováhu na úrovni hospodářské politiky, jednalo by se o vyváţený 

hospodářský (ekonomický) růst spojený s nízkou inflací, a zároveň vyrovnaností na trhu práce 

a vyrovnanou platební bilancí.  

                                                 
4
 Dynamická rovnováha je stav, při kterém se nemění stav systému, ale dochází ke změnám uvnitř systému. 

Společenský blahobyt

Základní společenské cíle

Tradiční ekonomické cíle
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Velikost produkce a ekonomický růst jsou jedním z nejdůleţitějších ukazatelů, a to 

především proto, ţe od velikosti produkce se přímo úměrně odvíjí úroveň příjmů 

v ekonomice, a tím i ţivotní úroveň občanů. K měření jeho výstupu se pouţívají standardní 

makroekonomické agregáty. Mezi tyto agregáty řadíme: 

 hrubý domácí produkt (HDP)
5
 , 

 hrubý národní produkt (HNP)
6
 , 

 systém národních účtů (SNÚ)
7
, 

 alternativní agregáty
8
. 

Nezaměstnanost je stav, kdy část pracovního potenciálu není schopna nalézt uplatnění 

nebo o něj nestojí. Podle ekonoma Miltona Friedmana je nulová nezaměstnanost nemoţná. 

Spojuje míru nezaměstnanosti s mírou inflace a tvrdí, ţe přirozená míra nezaměstnanosti je ta, 

kdy je míra inflace stabilní.  

Inflace je ekonomickým jevem, který popisuje růst cenové hladiny, neboli sniţuje kupní 

sílu peněz. Změna cenové hladiny je vyjádřena mírou inflace, ta je měřena pomocí tzv. 

cenových indexů: CPI = index spotřebitelských cen, PPI = index cen průmyslové produkce  

a deflátorem HDP.  

Platební bilance je jedním z vnějších cílů hospodářské politiky, je vedena ve formě 

podvojného účetnictví. Je výkazem peněţních i nepeněţních toků. Cílem hospodářské politiky 

je, aby byla vyrovnaná. Podle horizontálního dělení se skládá z běţného účtu, kapitálového 

účtu, finančního účtu, devizových rezerv a chyb, opomenutí a kurzových rozdílů. Platební 

bilance není jediným vnějším cílem, dalším je např. devizový kurz.  

K zachycení těchto čtyř prioritních cílů bývá pouţíván tzv. magický čtyřúhelník, který 

velice jednoduše znázorňuje stav, jak jsou jednotlivé makroekonomické cíle plněny a tedy 

v jistém slova smyslu vypovídá o účinnosti hospodářské politiky. Magický čtyřúhelník je 

tvořen: 

 meziročním tempem růstu reálného produktu = y (%), 

 průměrnou roční mírou nezaměstnanosti = u (%), 

                                                 
5
 HDP = hrubý domácí produkt, veškerá konečná produkce vyrobená v dané zemi výrobními faktory zde 

umístěnými za určité období. 
6
 HNP = hrubý národní produkt, veškerá konečná produkce vyrobená domácími faktory kdekoli ve světě. 

7
 SNÚ = systém národních účtů, vychází z podvojného účetnictví. 

8
 Alternativní agregáty = HDI-ukazatel lidského rozvoje, NEW-ukazatel čistého ekonomického blahobytu aj. 
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 průměrnou roční mírou inflace = π (%), 

 podílem salda BÚ PB na nominálním produktu = bú (%). 

Obrázek 2.2: Základní verze magického čtyřúhelníku podle OECD 

 

Zdroj: Jurečka V., Janošíková I., a kol., 2004, vlastní zpracování. 

2.1.3 Nástroje hospodářské politiky 

Určit jednoznačně nástroje hospodářské politiky je velice obtíţné. Pokud chceme 

provádět hospodářskou politiku, je třeba si stanovit určité cíle, ke kterým by měla 

hospodářská politika vést. Kaţdý cíl potřebuje ke své realizaci odlišné nástroje. K výběru 

správného nástroje pro konkrétní cíl nám můţe pomoci několik pravidel a principů
9
. Nástroji 

hospodářské politiky jsou prostředky, které její tvůrci mají k dispozici pro dosaţení cílů. 

Různá hlediska členění:  

 nástroje makroekonomické a mikroekonomické, 

 nástroje přímé a nepřímé, 

 nástroje selektivní a plošné, 

 nástroje podle pole působení (fiskální, měnové,…). 

2.1.4 Typy hospodářské politiky 

Fiskální politika je makroekonomická část hospodářské politiky, která je prováděna 

vládou a dalšími institucemi s cílem udrţet vyváţený hospodářský růst a zajistit nízkou míru 

nezaměstnanosti. K těmto cílům vyuţívá státní rozpočet. Mezi nositele fiskální politiky patří 

kromě vlády také ministerstva a samosprávné územní celky. Její funkce je redistribuční, 

alokační a stabilizační. Mezi nástroje pouţívané fiskální politikou patří automatické 

                                                 
9
 Pravidla a principy nástrojů: Euckenovo pravidlo, Tinberegenovo pravidlo, Mundellův princip, Meadeho 

princip. 
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stabilizátory, kde řadíme mandatorní výdaje, progresivní daně z příjmu a transferové platby,  

a diskrétní opatření, kam spadají např. změny daňových sazeb, změna struktury vládních 

výdajů apod. 

Monetární politika je souhrnem opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových 

nástrojů prosazovat plnění měnových cílů. Monetární politika je nástrojem centrální banky  

a jejím základním cílem je hlídání a aktivní ovlivňování míry znehodnocování peněz (inflace). 

Monetární politika je realizována pomocí přímých a nepřímých nástrojů.  

Dalším typem hospodářské politiky je vnější hospodářská politika. Jak jiţ napovídá její 

název, jedná se o politiku zaměřenou na zahraničně-obchodní vztahy s ostatními státy. Její 

činnost je však silně ovlivněna činností předešlých typů hospodářských politik, především 

monetární. Vnější hospodářská politika se většinou člení na zahraničně obchodní politiku, kdy 

stát reguluje tok výrobků a sluţeb, za pomocí např. cla a kvót, a vnější měnovou politiku, kdy 

stát reguluje měnové kurzy a tím působí na výše zmíněný tok výrobků a sluţeb a také na odliv 

či příliv kapitálu do země.  

Hospodářská politika je prováděna i jinými typy politik neţ pouze fiskální, monetární  

a vnější politikou. Mezi ně patří strukturální, sociální, regionální politika, politika 

zaměstnanosti, politika ochrany ţivotního prostředí, politika ochrany hospodářské soutěţe  

a politika rozdělování důchodů. Všechny tyto politiky mají své konkrétní cíle a nástroje, 

pomocí níţ těchto cílů dosahují.  

2.2 Hospodářská politika ve Velké Británii 

Jak bylo uvedeno, praktická hospodářská politika je ovlivňována celou řadou faktorů. 

Od geografie či politického vývoje dané země, aţ po historii, tradice, náboţenství a kulturní 

zvyky. Jinak tomu nebylo ani v podmínkách Velké Británie.  

Velká Británie, přesněji řečeno Spojené království Velké Británie a Severního Irska, se 

nachází v severozápadní části Evropy a rozprostírá se na Britských ostrovech, kde hraničí 

s Irskou republikou. Rozlohou je Velká Británie na 77. místě ve světě (244 820 km
2
). 

Hlavním městem a současně i metropolí, kde je dosahována nejvyšší ţivotní úroveň, je 

Londýn. Počtem obyvatel, tj. 62, 1 mil. lidí, se Spojené království řadí na 22. příčku ve světě. 

Národním jazykem je zde angličtina a národním náboţenstvím je anglikánství (Euroskop, 

2011). Velká Británie je konstituční monarchií v čele s královnou Alţbětou II., současným 

premiérem je David Cameron.  
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2.2.1 Vývoj hospodářské politiky Velké Británie 

Aktivita státu v ekonomice se zpočátku omezovala pouze na udrţení základních pilířů 

liberálního trţního řádu, tedy především zlatého standardu, volného obchodu a vyrovnaného 

státního rozpočtu. Jiţ v první polovině 20. století můţeme u Spojeného království pozorovat 

výrazný ekonomický úpadek. Růst ekonomiky byl podmíněn především exportem  

a importem, ten byl však závislý na zámořských koloniích. Dalším prvkem, který Velkou 

Británii oslabil, byla silná industrializace v ostatních vyspělých zemích, jako jsou Spojené 

státy americké, Německo, Francie, a další. Tím vznikli noví a silní konkurenti. Úpadek Velké 

Británie souvisel také se světovými válkami a celkovým vývojem světa. Obě dvě světové 

války Spojené království ochromily. Výroba se soustředila na vojenské zakázky, silně se 

zvýšila zaměstnanost v tomto odvětví. Po ukončení války však nebylo třeba tolik lidí ve 

válečném průmyslu, tím výrazně stoupla nezaměstnanost. „Celé meziválečné období se 

vyznačovalo nárůstem státních zásahů. V mikroekonomické oblasti se zvýšené státní 

intervence projevovaly realizací aktivní průmyslové politiky ze strany vlády. Protoţe se vláda 

obávala řetězových bankrotů a následovných otřesů na finančních trzích, nutila velké podniky 

ke vzájemné spolupráci, ke sdílení informací a zkušeností“, jak ve své knize uvádí Tomeš 

(2008, str. 80). I přesto, ţe se spojencům, tedy i Velké Británii, podařilo zvítězit ve druhé 

světové válce, bylo toto vítězství pro Spojené království drahou a hořkou výhrou. Po druhé 

světové válce byla země velice zdevastovaná. Ani ne po stránce hmotné (Velká Británie 

nebyla zpustošena na úkor budov, infrastruktury nebo venkova), jako po stránce finanční  

a ekonomické. Země, která byla ještě před druhou světovou válkou jedním z největších 

věřitelů světa, se po válce stala největším světovým dluţníkem. Jiným problémem byla ztráta 

konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu, tato zaostalost ve výkonnosti exportu se 

projevila např. na úpadku britského automobilového průmyslu nebo při obtíţné 

restrukturalizaci těţkého průmyslu. Britská ekonomika byla charakteristická silnou pozicí 

odborů, které svými stávkami paralyzovaly ekonomiku, a svými mzdovými poţadavky 

stimulovaly inflaci (Landes, 2004).  

Zlomem ve vnímání hospodářské politiky ve Velké Británii byla tzv. Velká deprese
10

 ve 

30. letech 20. století. Vláda pochopila, ţe je třeba zavést jiná pravidla, neţ mít pouze 

vyrovnaný rozpočet. V důsledku Velké deprese začala vláda přímo i nepřímo zasahovat do 

ekonomiky země. V roce 1945, kdy byla u moci Labouristická strana, došlo k znárodnění 

některých významných hospodářských odvětví. Důvodem bylo především to, ţe některé 

                                                 
10

 Velká deprese: propad akcií na americké burze, který vedl k hospodářskému kolapsu téměř v celém světě. 
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neperspektivní podniky dotoval stát, plnil jejich dodatečné zdroje kapitálu. Znárodněním se 

labouristé snaţili nejen sníţit výdaje státního rozpočtu, ale také zachovat tyto podniky alespoň 

ve státním vlastnictví.  

V 50. a 60. letech se stala hlavním nástrojem hospodářské politiky fiskální politika. 

Snahou státu bylo udrţet dlouhodobě ekonomiku na úrovni plné zaměstnanosti za pomoci 

veřejných výdajů. Monetární politika v té době nehrála výraznou roli. Jejím hlavním cílem, 

který plnila, bylo udrţování nízkých úrokových sazeb. Velká Británie se v roce 1962 rozhodla 

zřídit organizaci, která by pomohla vypracovat plán zlepšení hospodářského rozvoje. Tato 

organizace byla pojmenována Národní rada pro hospodářský rozvoj (National Economic 

Development Council) a jejím dalším úkolem bylo určit překáţky bránící ekonomickému 

růstu a pokusit se nalézt moţnosti vedoucí k jeho zlepšení. Bez ohledu na to, jestli byli zrovna 

u moci labouristé nebo konzervativci, byla ve Velké Británii aţ do konce 70. let uplatňována 

keynesiánská koncepce hospodářské politiky, zaloţena na aktivním ovlivňování agregátní 

poptávky za účelem plné zaměstnanosti. Tato hospodářská politika byla doprovázena 

rozvojem sociálních programů (Landes, 2004).  

Období 70. let bylo zasaţeno dvěma ropnými šoky
11

. Konzervativní vláda Spojeného 

království se snaţila zachovat vysokou zaměstnanost, cílem bylo také sníţit angaţovanost 

vlády v ekonomice. Další prioritou se stalo sníţení vládních výdajů, důsledkem bylo 

nahrazení grantů daňovými úlevami a omezení některých programů v rámci státu blahobytu. 

Předčasné volby vyhrála Labouristická strana, jejím hlavním cílem se stala stabilizace cenové 

hladiny.  

Doba po ropných šocích bývá často označována jako tzv. „Thatcherismus“, 

pojmenovaný po Margaret Thatcherové
12

, která v roce 1979 usedla do křesla premiérky Velké 

Británie. Byla přívrţenkyní disciplinované monetární politiky. Fiskální politika byla posunuta 

do pozadí, jiţ nebyla vyuţívána jako nástroj, který měl stimulovat ekonomický růst, za 

pomocí ovlivňování agregátní poptávky. Přechod k monetarismu byl způsoben tím, ţe dle 

monetarismu jsou efekty fiskální expanze pouze dočasné, nikoli trvalé, a dlouhodobě vedou 

k růstu cenové hladiny. Margaret Thatcherová nebyla vůbec v lehké pozici, neboť nastoupila 

v době, kdy Spojené království bojovalo s nezaměstnaností a sílící mocí odborů. Thatcherová 

zahájila novou strategii, zaloţenou na privatizaci státních podniků a majetku. Díky zmíněné 

                                                 
11

 Ropný šok: je stav, kdy poptávka po ropě převyšuje její nabídku.  
12

 Margaret Hilda Thatcher (1925) - britská politička, bývalá předsedkyně vlády a konzervativní vlády, její 

přezdívkou byla „ţelezná lady“. 
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privatizaci a oslabení postavení odborů, společně s deregulací, byl vytvořen větší prostor pro 

fungování trhu a trţních sil. Od poloviny 80. let začala pomalu klesat i nezaměstnanost a to 

především kvůli sociálním reformám, které vedly k větší produktivitě práce. Všechny tyto 

změny přispěly k pozitivnímu ekonomickému růstu. Především z důvodu daňových reforem 

nebyla Margaret Thatcherová příliš oblíbená a to bylo důvodem pro její vystřídání Johnem 

Majorem. Je však třeba konstatovat, ţe právě v důsledku hospodářské politiky 80. let, prošla 

Velká Británie razantní změnou, kdy se proměnila z regulované ekonomiky s vysokým 

vlivem odborů na dynamickou evropskou ekonomiku. V průběhu Majorovy vlády opět rostla 

cenová hladina a nezaměstnanost. Major pokračoval v rozsáhle privatizaci veřejného 

vlastnictví. Velký vliv na vývoj britské ekonomiky měl vznik jednotného vnitřního trhu 

Evropské Unie, který Velké Británii přinesl volný vstup na trhy ostatních členských států. 

Vstup na jiné trhy pro Spojené království znamenalo mnoţství nových příleţtostí, které vedly 

v 90. letech k výraznému oţivení britské ekonomiky (Tomeš, 2008).  

2.2.2 Zákonodárná a výkonná moc ve Velké Británii 

Velká Británie je konstituční monarchií, tedy monarchií, kde je panovníkova moc 

stanovena a omezena ústavou. Moderní konstituční monarchie většinou uznávají systém „trias 

politica“ neboli rozdělení moci, kde je monarcha buď hlavou moci výkonné, nebo má pouze 

roli představitele. Velká Británie je konstituční monarchií s dvoukomorovým parlamentem. 

Výkonná moc patří vládě v čele s předsedou, kterým je zpravidla lídr nejsilnější parlamentní 

strany. Nedílnou formální součástí politické scény je královna, která plní roli hlavy státu. 

Mezi hlavní politické strany ve Velké Británii patří Labouristická strana, Konzervativní strana 

a Liberální demokraté. 

Hlavním představitelem státu a zdrojem výkonné, zákonodárné a soudní moci ve 

Spojeném království je britský panovník, od roku 1952 vládne královna Alţběta II. Nicméně 

od přijetí zákona o deklaraci práv, který definoval svrchovanost parlamentu, jsou její 

pravomoci omezené. K pravomocem panovníka patří například vybrat za premiéra jakéhokoli 

britského občana a svolat nebo rozpustit kdykoli parlament. Další práva jako jmenování 

ministrů nebo vyhlášení války jsou realizována premiérem a vládou s následným formálním 

souhlasem panovníka. Můţeme konstatovat, ţe v současnosti se jedná o spíše ceremoniální 

práva panovníka. Přesto má panovník tři základní práva – právo být konzultován, doporučit  

a varovat. Důsledkem této skutečnosti jsou pravidelné schůzky premiéra s panovníkem, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_II.
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konané jednou za týden. Panovník je také stále vrchním velitelem ozbrojených sil, jemuţ 

příslušníci vojska přísahají věrnost. 

Vláda Velké Británie realizuje výkonnou moc. Sestavením kabinetu je většinou pověřen 

předseda nejsilnější strany v dolní komoře parlamentu. Premiér pak navrhne jednotlivé 

ministry, kteří tvoří vládu, a jsou politickými vedoucími jednotlivých ministerstev. Kabinet je 

tradičně tvořen 22 členy, z nichţ kaţdý musí být dle zvyklostí členem Dolní sněmovny nebo 

Sněmovny lordů. Vláda je tvořena několika ministerstvy, která jsou vedena jednotlivými 

ministry. Některá z nich zodpovídají za agendy jim svěřené pouze na území Anglie a správa 

pro území Skotska, Walesu a Severního Irska je převedena na vládní úřady v těchto zemích 

nebo se jedná o záleţitosti týkající se celé Velké Británie. Na postu britského premiéra se od 

50. let aţ do roku 2010 střídali zástupci pouze dvou politických stran (Konzervativní strany  

a Labouristické strany). V současnosti tvoří vládu koalice Konzervativní strany a Liberálních 

demokratů. Ústava není kodifikována v psané podobě a ústavní systém je zaloţen  

na zvykovém právu, zákonech a jiných elementech.  

Nejvyšším zákonodárným orgánem Spojeného království je parlament, který je 

dvoukomorový a sestává z Dolní sněmovny a Sněmovny lordů. Jednou z pravomocí 

parlamentu je moţnost schvalovat, měnit popřípadě úplně zrušit jakýkoli zákon, a to bez 

omezení soudců.  

Dolní sněmovna (House of Commons) 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je rozděleno na volební obvody se 

zhruba stejným počtem voličů. Kaţdý obvod je zastoupen v dolní komoře jedním poslancem. 

Dolní sněmovna má v současnosti 649 členů. Volby
13

 do Dolní sněmovny se opakují 

v pětiletých cyklech. Poslední volby proběhly v roce 2010. Vzhledem k volebnímu systému 

uplatňujícímu většinu se obvykle stává, ţe jedna z politických stran získá v dolní komoře 

většinu. Pokud k tomu nedojde, můţe panovník pověřit sestavením vlády předsedu strany, 

která je schopna vytvořit koaliční vládu.  

Sněmovna lordů (House of Lords) 

                                                 
13

 Ve Spojeném království jsou volby pouze do Dolní sněmovny. Je zde uplatňován většinový volební systém. V 

kaţdém volebním obvodu se volí pouze jedno křeslo, coţ vede k tomu, ţe se strany s podobným politickým 

programem spojují. Politické zastoupení v parlamentu umoţňuje snadnější vytvoření většinové vlády.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
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Horní sněmovna byla v minulosti dědičnou aristokratickou komorou parlamentu. 

V současnosti jiţ toto pravidlo neplatí. Členové sněmovny jsou nositelé šlechtického titulu  

a církevní hodnostáři. Světští členové jsou jmenovaní činitelé, bez dědičného práva předat 

členství. Zákon o sněmovně lordů povolil dědičnost místa pouze 92 pairům. Církevní členové 

jsou hodnostáři Anglikánské církve, arcibiskupové z Yorku a Canterbury, a nejstarší 

biskupové. V současnosti horní komora zkoumá legislativu vydanou Dolní sněmovnou  

s právem navrhovat změny a veta. Nemá ale právo absolutního veta. Horní komora má stále 

právo vetovat prodlouţení funkčního období parlamentu na období přesahující pět let. 

Tabulka 2.3: Zastoupení křesel v Horní sněmovně a Dolní sněmovně (2010) 

Sněmovna lordů Počet křesel Politická strana Počet křesel 

Církevní hodnostáři 25 Labouristická 255 

Pairové 92 Konzervativní 306 

Ostatní 663 Liberálně-demokratická 57 

  Ostatní 31 

Celkem 780 Celkem 649 

Zdroj: www.parliament.uk, vlastní zpracování. 

 „Činnost parlamentu, ale i ostatních institucí a nositelů hospodářské politiky ve Velké 

Británii ovlivňuje, mimo jiné, i její členství v Evropské unii“ Fojtíková (2006, str. 44). Nejen 

členství v Evropské unii má dopad na hospodářskou politiku Velké Británie, také ostatní 

mezinárodní organizace, ve kterých je zastoupena, se podílí na tvorbě hospodářské politiky. 

Spojené království je zastoupeno například v těchto organizacích: CERN, FAO, IBRD, IMF, 

NATO, OECD, UNESCO, WHO, WTO aj.  

2.2.3 Postavení a úloha centrální banky Velké Británie 

Bank of England je, jak uţ samotný název napovídá, centrální bankou Velké Británie  

a vytváří tak monetární politiku státu. Má specifické funkce, které pomáhají udrţovat 

ekonomiku a finanční systém země stabilní. Banka byla zaloţena v roce 1694 a v roce 1946 

byla znárodněna, roku 1997 ji byla udělena znovu nezávislost. Hlavním cílem, ke kterému se 

banka stojící přímo v centru finančního systému Spojeného království zavázala, je podpora  

a udrţení měnové a finanční stability. Centrální banka spravuje devizové rezervy a také zlato. 

Banka v roce 1998 zřídila speciální orgán, Výbor pro měnovou politiku, který má 

zodpovědnost za formulaci měnové politiky a za stanovení britské oficiální úrokové sazby. 

Výbor pro měnovou politiku má posoudit, jaká úroková sazba je nutná ke splnění cíle pro 

celkovou inflaci v ekonomice. Zajímavostí určitě je, ţe kaţdoroční inflační cíl nestanovuje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglik%C3%A1nsk%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup
http://cs.wikipedia.org/wiki/York
http://cs.wikipedia.org/wiki/Canterbury
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biskup
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banka, ale ministerstvo financí, konkrétně je stanoven kancléřem státní pokladny. Banka 

implementuje svá finanční rozhodnutí prostřednictvím operací na finančním trhu a tím stanoví 

úrokovou sazbu, za kterou bude půjčovat ostatním bankám a finančním institucím. V čele 

banky stojí guvernér (volen na období pěti let) a dva viceguvernéři (také voleni na dobu pěti 

let), dva výkonní ředitelé banky (jmenováni na tři roky) a čtyři externí členové jmenováni 

kancléřem (voleni na stejné období jako výkonní ředitelé).  

2.3 Zhodnocení vývoje hospodářské politiky ve Velké Británii do roku 

1997 

Velká Británie ještě na konci první poloviny 20. století prováděla velice omezenou 

hospodářskou politiku, která se současnou vyspělou hospodářskou politikou má jen pramálo 

společného. Zlomem byla aţ „Velká deprese“, kdy vláda pochopila, ţe k prosperitě a růstu 

ekonomiky země nestačí mít pouze vyrovnaný rozpočet. Na vývoji novodobé hospodářské 

politiky Spojeného království se podílely dvě hlavní strany Velké Británie (Konzervativní 

strana a Labouristická strana). Obě dvě strany si uvědomovali sílící potřebu po dobře 

fungující hospodářské politice, zaváděly proto mnohá opatření, která měla vést k posílení 

britské ekonomiky. Hospodářská politika Velké Británie si prošla několika obdobími, kdy se 

nejen střídali politické strany, ale také jednotlivé typy hospodářské politiky (monetární  

a fiskální). Zároveň si Spojené království prošlo několika vlnami znárodňování, prvotně byly 

znárodňovány podniky a továrny, později sociálních zařízení. Hlavním cílem však vţdy bylo 

posílit ekonomický růst a sníţit vysokou nezaměstnanost. Tyto dva cíle přetrvávají do 

současnosti.  
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3 Hospodářská politika Velké Británie v letech 1997- 2007 

3.1 Politické klima ve Velké Británii 

Jiţ od vzniku novodobých dějin Velké Británie jsou pro politickou scénu Anglie 

nejdůleţitější dvě politické strany, Labouristická strana, která vznikla v roce 1900,  

a Konzervativní strana, která je moderní stranou od roku 1912. Obě tyto strany se vzájemně 

střídají v čele státu. 

Hlavním rozdílem mezi Labouristickou stranou a Konzervativní stranou je přístup 

k vládním výdajům. Labouristi jsou ve své podstatě socialisticky zaměřenou stranou a tomu 

také odpovídá jejich nakládání s výdaji státu. Vznik této strany měl přinést moţnost aktivně se 

podílet a zasahovat do politiky pracující třídě. Strana vznikla především jako východisko pro 

podporu dělnické třídy, z toho také vychází prosazování veřejného vlastnictví důleţitých 

odvětví průmyslu, veřejné správy zdravotnictví a školství, prosazování práv dělníků a niţších 

tříd, zásahy vlády do hospodářství a samozřejmě přerozdělování bohatství pomocí výše 

zmíněných vládních výdajů. Jedná se o sociální stát. Labouristická strana usiluje o podporu 

všech částí společnosti, které mají vliv na sociální skupiny: dělníky, obchodníky, katolíky, 

protestanty. Nicméně vedení Anthonyho Charlese Lyntona Blaira
14

 na konci 80. let odvrátilo 

Labouristickou stranu od socialistických myšlenek. Strana začala podporovat volný obchod  

a menší vládní výdaje, coţ vedlo k tomu, ţe bývá strana označována jako sociálně 

demokratická strana.  

Konzervativní strana na rozdíl od Labouristů prosazuje niţší státní výdaje spojené se 

sniţováním daní. Přiklání se k privatizaci důleţitých odvětví v průmyslu, ve zdravotnictví  

i školství. Prosazuje rovnost a rovné příleţitosti bez nebo s minimálním zásahem státu nejen 

v hospodářství, ale také pro obyvatele státu. Konzervativní strana nepodporuje sociální stát. 

Dalším rozdílem mezi stranami je i ve stranické byrokracii. V Konzervativní straně, na rozdíl 

od Labouristické strany, je organizace v rukou stranického lídra.  

V roce 1997 došlo ve Velké Británii k volbám, které vyhrála Labouristická strana, 

v čele strany byl Tony Blair, vydrţel na pozici premiéra i další dvě volební období (2001 - 

2005, 2005 - 2009). Dne 10. května 2007 odešel Tony Blair z funkce premiéra a 27. června 

2007 byl vystřídán svým stranickým kolegou Jamesem Gordonem Brownem
15

. Důvodem jeho 

                                                 
14

 Anthony Charles Lynton Blair dále jiţ jen Tony Blair. 
15

 James Gordon Brown dále jen Gordon Brown. 
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rezignace byly především stranické problémy a pokles popularity, jak samotného Tonyho 

Blaira, tak i Labouristické strany.  

3.1.1 Proměna Labouristické strany pod vedením Tonyho Blaira 

Jako kandidát za Labouristickou stranu byl Tony Blair ve volbách v roce 1983 zvolen 

do britského parlamentu. V roce 1994, po nečekané smrti předsedy Labouristické strany 

Johna Smithe a odstoupení stranického kolegy z kandidatury, nestálo Tony Blairovi nic 

v cestě k pozici předsedy strany. Labouristická strana byla v té době pod politickou nadvládou 

Konzervativní strany Margaret Thatcherové, i kdyţ ona sama jiţ nebyla v čele této strany.  

Po nástupu do čela strany učinil Tony Blair rozhodnutí, ţe je třeba reformovat Labouristickou 

stranu, aby jiţ nebyla pod nadvládou konzervativců. Vyhlásil program tzv. New Labour, 

neboli nová Labouristická strana s novou tváří. Tímto krokem se labouristé posunuli do středu 

politického spektra. Podařilo se změnit Labouristiskou stranu ze zaostalé, levicově  

a socialisticky orientované strany na dopředu smýšlející stranu se zájmem zaměřeným do 

centra, na podniky a podnikatelské prostředí. Upustil od fabiánského socialismu
16

 a podpořil 

reformy posilující trţní prostředí včetně privatizace britského průmyslu (navázal tím na kroky 

konzervativců). Volební program labouristů prezentoval stranu jako stranu „nové politiky“, 

která by pomohla ukončit staré rozdělení na pravou a levou sféru politického spektra. Tyto 

kroky vedly k přesvědčivému vítězství Labouristické strany v roce 1997, jeţ vyneslo do 

funkce premiéra Tonyho Blaira, a vystřídal tím konzervativního Johna Majora
17

. Po 18 letech 

se dostala k moci opět Labouristická strana.  

Změna politické strany v čele vlády v roce 1997 znamenala také určitou změnu v oblasti 

hospodářské politiky, nebyla však tolik razantní, jak by se dalo očekávat. Hlavní příčinou je 

reforma uvnitř Labouristické strany, která vedla k programovému přiblíţení ke Konzervativní 

straně. Hospodářská politika nové Labouristické strany znamenala definitivní rozchod  

s tradiční keynesiánskou, vysoce intervencionistickou politikou předchozích labouristických 

vlád, které spoléhaly na štědré sociální výdaje, úzkou spolupráci s odbory a realizaci 

tradičních forem průmyslové politiky. Prioritním cílem Blairovy vlády bylo dlouhodobé 

                                                 
16

 Fabianismus popisuje typ socialismu vyjadřující zásadní argumenty historických socialistů. Jedná se o britské 

socialisty z pozdně viktoriánského období a začátku dvacátého století. Hlavní důraz byl kladen na inteligenci a 

vědění. V ideálním světě by inteligence hrála hlavní roli v rozhodování. Na rozdíl od socialismu nechtěl rovnost 

mocí, aby stál v čele rozhodování dělník, ale ani nechtěl, aby byl u moci nejmajetnější, jako tomu bylo u 

kapitalismu, snahou bylo, aby se do čela státu postavili ti nejschopnější.  

17
 Sir John Major – předseda Konzervativní strany a nástupce Margaret Thatcherové na pozici premiéra Velké 

Británie.  
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udrţení ekonomické stability, které mělo předcházet vytvoření nového rámce 

makroekonomické politiky.  

„Nově stanovený fiskálně-politický rámec byl vytvořen na principech transparentnosti  

a odpovědnosti, čímţ se zvýšila kredibilita vládní fiskální politiky. Vláda stanovila dvě 

pravidla, kterými se měla fiskální politika řídit. První mělo formu tzv. zlatého pravidla 

(golden rule), podle něhoţ si vláda v průběhu jednoho ekonomického cyklu můţe půjčit jen 

na investice, nikoli na financování běţných výdajů. Druhé fiskální pravidlo, tzv. udrţitelné 

fiskální pravidlo (sustainable investment rule), zavazuje vládu k udrţování čistého veřejného 

dluhu na stabilní a rozumné úrovni, která byla ministrem financí stanovena ve výši 40 % 

HDP“ Tomeš (2008, str. 96). 

Takto nastavená pravidla vedla k restriktivnější podobě fiskální politiky. Pokud však 

měla být dodrţena pravidla platící pro fiskální politiku, bylo zapotřebí přijmout sérii opatření, 

jejíchţ součástí bylo i např. zvýšení některých daní a omezení vládních výdajů. Ještě za doby 

konzervativců převyšovaly vládní výdaje nad příjmy v průměru o 1,5 % HDP, po zavedení 

těchto fiskálních pravidel došlo k zastavení dlouhodobého financování běţných výdajů.  

3.2 Ekonomická situace před rokem 1997 

Pro charakteristiku ekonomického prostředí Velké Británie jsou vybrány jednotlivé 

makroekonomické agregáty magického čtyřúhelníku. Tyto ukazatele poslouţí k srovnání 

situace ve Velké Británii s optimálním stavem, základní verzí magického čtyřúhelníku podle 

OECD. Agregáty magického čtyřúhelníku jsou tempo růstu reálného HDP (optimum = 3 %), 

průměrná míra nezaměstnanosti (optimum = 5,5 %), průměrná míra inflace (optimum = 2 %) 

a podíl salda běţného účtu platební bilance na HDP (optimum = 0 %), viz obrázek 2.2. 

Ekonomický růst ve Velké Británii jiţ před nástupem labouristů nabýval kladných 

hodnot. Poslední záporná hodnota byla zaznamenána v roce 1991, kdy bylo tempo růstu HDP 

-1,4 %., jak ukazuje následující tabulka 3.1. 

Tabulka 3.1: Růst reálného HDP v letech 1991 – 1997 (%) 

Ukazatel/rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Růst HDP - 1,4 0,1 2,2 4,3 3,1 2,9 3,3 

Zdroj: Růst reálného HDP, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Stejně jako v následujících letech byl i v období 1991 – 1997 vývoj růstu HDP poměrně 

kolísavý. V roce 1997, kdy se Tony Blair stal premiérem, byl relativně vysoký (3,3 %). 
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Dalším makroekonomickým agregátem je nezaměstnanost. Vláda Konzervativní strany 

se dlouhou dobu potýkala s vysokou nezaměstnaností, která neměla pozitivní vliv na celkové 

ekonomické klima, a hrála roli v neúspěchu ve volbách v roce 1997, a to i přes to, ţe od roku 

1994 zaznamenávala pokles, viz tabulka 3.2. 

Tabulka 3.2: Míra nezaměstnanosti ve Velké Británii v letech 1991 – 1997 (%) 

Ukazatel/rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Míra nezaměstnanosti 8,6 9,8 10,2 9,3 8,5 7,9 6,8 

Zdroj: Míra nezaměstnanosti, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Včetně nezaměstnanosti se vláda Johna Majora potýkala s vysokou mírou inflace.  

V roce 1991 se dostala roční míra inflace, měřená indexem spotřebitelských cen, na hodnotu 

7,5 %. Avšak v roce 1996 jiţ byla o 5 procentních bodů (p. b.) niţší (2,5 %).  

Tabulka 3.3: Průměrná roční míra inflace v letech 1991 – 1997 (%) 

Ukazatel/rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Míra inflace  7,5 4,3 2,5 2,0 2,6 2,5 1,8 

Zdroj: www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

Posledním ukazatelem magického čtyřúhelníku je saldo běţného účtu platební bilance  

v procentech reálného produktu. Saldo běţného účtu dlouhodobě vykazovalo deficit. Na 

deficitu se podílí mnoho faktorů, jedním z nich můţe být také dovoz ropy a energií.  

Tabulka 3.4: Saldo BÚ PB v letech 1991 – 1997 (% HDP) 

Ukazatel/rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

BÚ PB  - 1,8 - 2,1 - 1,9 - 1,0 - 1,2 - 0,8 - 0,1 

Zdroj: Saldo BÚ PB, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

3.3 Priority britské vlády v letech 1997 – 2001 

Tony Blair nezůstal pouze u reforem strany, ale rozhodl se okamţitě po nástupu do 

pozice premiéra pracovat na dalekosáhlém programu ústavních změn. V době vlády Tonyho 

Blaira se začíná uplatňovat tzv. „třetí cesta“, coţ je cesta vedoucí mezi regulací a deregulací. 

Jsou tak zajištěny nezbytné potřeby, avšak pouze v určitém rozsahu. Kaţdá vláda má svou 

hospodářskou strategii, jinak tomu nebylo ani u vlády Tonyho Blaira. „Klíčové prvky 

strategie byly zaměřeny do pěti prioritních oblastí, jimiţ jsou:  

 zajištění makroekonomické stability, 

 uskutečnění produktivních změn, 

 zvýšení pracovních příleţitostí pro všechny skupiny obyvatelstva, 
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 spravedlivé zacházení, zejména se zřetelem na rodiny s dětmi, 

 ochrana ţivotního prostředí“ Fojtíková (2006, str. 46). 

Pro splnění těchto cílů byly potřebné změny v oblasti fiskální a monetární politiky, 

stejně tak politiky zaměstnanosti. V oblasti fiskální politiky byla uplatněna dvě výše zmíněná 

pravidla (zlaté pravidlo, udrţitelné fiskální pravidlo). Monetární politika je od roku 1997  

v rukou centrální banky, ta začala sledovat a kontrolovat stanovený inflační cíl ve výši 2,5 %. 

Politika zaměstnanosti prošla také několika změnami. Reforma politiky zaměstnanosti měla 

za cíl dokázat, aby se vyplatilo být zaměstnaný, neţ pobírat sociální dávky. Cílem bylo 

zvýhodnit zaměstnanost před nezaměstnaností. Pomohlo tomu např. zavedení minimální 

mzdy a aktivní politika zaměstnanosti zaměřena na postiţené skupiny obyvatelstva, jako jsou 

dlouhodobě nezaměstnaní nebo matky s dětmi, zdravotně postiţení aj.  

Ani jiné oblasti hospodářské politiky nebyly v tomto období opomenuty. Byly vyřešeny 

dlouhotrvající problémy na území Skotska a Walesu, které vyústily v referendum, kde došlo 

k přenesení pravomocí na nový skotský parlament a národní shromáţdění pro Wales. V první 

fázi reformy byly ze sněmovny lordů odstraněny zpravidla všechny dědičné tituly, toto 

privilegium bylo zachováno pouze 92 pairům.  

Předvolebním slibem, který bylo potřeba plnit, byl příslib investic do zdravotnictví  

a školství, proto byly v roce 2000 oznámeny hlavní plány na restrukturalizaci zdravotnictví, 

včetně zvýšení zaměstnanců v této sféře nebo vybudování nových pracovišť. Program nové 

strategie gramotnosti a vzdělání byl zaveden jiţ v roce 1998, byl součástí transformace 

především středoškolského systému vzdělání, zejména v tzv. problémových městech. 

Konkrétní projekty byly oznámeny v roce 2000. Další reformou v tomto období byla reforma 

trestního soudnictví. 

 V roce 1999 se britská vláda zaměřila také na mezinárodní politiku. Díky stoupající 

oblibě Tonyho Blaira nejen ve Velké Británii, ale také po celém světě, sehrává vláda Velké 

Británie důleţitou roli v řešení krize v Kosovu, kdy přesvědčila NATO, aby přijalo silnější 

postoj proti jugoslávskému prezidentovi Slobodanu Miloševičevi. Následující rok, vyslala 

vláda britské vojáky do Sierry Leone, aby zde přispěli k obnovení pořádku ve státě a pomohli 

odzbrojit povstalecké síly.  
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3.3.1 Makroekonomické ukazatele v období 1997 - 2000 

Pokud chceme analyzovat chování ekonomiky v průběhu času, je zapotřebí pouţít 

objemových změn, které vylučují pohyb cen. Ukazatel HDP v paritě kupní síly není 

nejvhodnějším ukazatelem pro pozorování ekonomického růstu země, především proto, ţe je 

tento ukazatel ovlivňován mnoha faktory, jako např. pohyb směnných kurzů, vývoj cen na 

domácím trhu aj. Změna objemu HDP je nejvíce pouţívaným ukazatelem pro měření 

hospodářského růstu země. Ideální tempo růstu reálného produktu (HDP) by podle OECD 

mělo být 3 %. U Spojeného království se tempo růstu v období 1997 – 2000 pohybovalo  

v rozmezí 3,3 – 3,9 %, coţ je nad hranicí ideálního stavu. Navázalo tak na předchozí růst 

zaznamenán v letech 1994 – 1997, kdy pouze v roce 1996 bylo pod hranicí 3 % (2,9 %). 

Tabulka 3.5: Míra růstu reálného HDP (%) 

Země/ rok 1997 1998 1999 2000 

VB 3,3 3,6 3,5 3,9 

Zdroj: Růst reálného HDP, Eurostat, 2011, vlastní zpracování.   

Následující tabulka 3.6 zobrazuje míru nezaměstnanosti ve Velké Británii. V porovnání  

s předešlým obdobím 1991 – 1996 došlo k výraznému poklesu v míře nezaměstnanosti.  

V roce 1993 přesáhla nezaměstnanost 10 %, byla tedy téměř dvojnásobná v porovnání  

s optimem OECD (5,5 %), v roce 2000 činila 5,4 % a byla tak téměř na optimu magického 

čtyřúhelníku. Velkou roli v poklesu nezaměstnanosti měl dozajista program „New Deal“ 

neboli Nový úděl. Tento program reagoval na situaci ve Velké Británii, kdy podle statistik  

v kaţdé páté rodině neměl nikdo práci, zhruba jeden milion svobodných matek byl závislý na 

sociálních dávkách, rostla propast mezi bohatými a chudými. Nový úděl přišel s několika 

body, které měly dosáhnout sníţení nezaměstnanosti: 

 daňové škrty pro zaměstnavatele, kteří vytvoří nová pracovní místa především 

pro dlouhodobě nezaměstnané, 

 účinná pomoc pro nezaopatřené rodiny, 

 podpora zaměstnanosti mladých občanů, 

 zastavení růstu rozdílů mezi občany, aj (Manifest práce, 1997). 

Hlavním cílem bylo dosaţení stabilní a udrţitelné zaměstnanosti. Nejlepším způsobem, 

jak sníţit nezaměstnanost, bylo vytvoření skutečných pracovních míst a příleţitostí. Důleţitá 

byla motivace nezaměstnaných, podpora všech druhů rekvalifikací a dalších typů vzdělávání, 

jako např. celoţivotního vzdělávání.  
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Tabulka 3.6: Míra nezaměstnanosti (%) 

Země/ rok 1997 1998 1999 2000 

VB 6,8 6,1 5,9 5,4 

Zdroj: Míra nezaměstnanosti, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP) je souborem indexů 

spotřebitelských cen, pouţívaný v Evropské unii. Jedná se o ukazatel slouţící především 

k přeshraničnímu srovnání a k posouzení stability v měnové politice. Na míru inflace působí 

mnoho faktorů, které nemusejí souviset přímo s vývojem ekonomiky, proto se Eurostat, po 

rozhodnutí Evropské centrální banky, rozhodl vydat sérii speciálních agregátů:  

 HICP všechny poloţky kromě energie, 

 HICP všechny poloţky kromě energie, potravin, alkoholu a tabákových výrobků, 

 HICP všech poloţek s výjimkou tabákových výrobků, 

 energie, 

 potraviny, tabákové výrobky, alkohol. 

Zde je pouţíván celkový harmonizovaný index spotřebitelských cen, bez vyloučení 

některých faktorů. 

U průměrné roční míry inflace došlo také k poklesu oproti minulému období. Oproti 

roku 1991, kdy inflace činila 7,5 %, klesla o necelých 6 p. b. k roku 1997. I při srovnání  

s magickým čtyřúhelníkem se míra inflace ve Velké Británii v období 1997 – 2000 

pohybovala okolo stanovené hranice 2 %. 

Tabulka 3.7: Průměrná roční míra inflace (%) 

Země/ rok 1997 1998 1999 2000 

VB 1,8 1,6 1,3 0,8 

Zdroj: Průměrná míra inflace, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

I přesto, ţe od roku 1996 docházelo ke sniţování deficitu běţného účtu platební bilance, 

v roce 1999 došlo k jeho opětovnému nárůstu, a to o celé 2 p. b. Běţný účet platební bilance 

by měl být podle OECD vyrovnaný a měl by tedy nabývat nulové hodnoty. Stejně jako  

v předchozích letech zde hraje významnou roli cena ropy. 
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Tabulka 3.8: Saldo BÚ PB v letech 1997 – 2001 (% HDP) 

Země/ rok 1997 1998 1999 2000 

VB - 0,1 - 0,4 - 2,4 - 2,6 

Zdroj: Saldo BÚ PB, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

3.4 Priority britské vlády v letech 2001 – 2005 

Roku 2001 byl Tony Blair znovu zvolen ministerským předsedou a v roce 2003 se stal 

nejdéle nepřetrţitě vládnoucím předsedou Labouristické strany. K opakovanému úspěchu 

vlády Tonyho Blaira přispěla příznivá ekonomická situace ve Velké Británii.  

Ve volebním období 2001 – 2005 se pozornost vlády zaměřila na sociální oblast státu.  

Z důvodu stále více zneuţívaného sociálního systému ve Velké Británii se Blairova vláda 

rozhodla pro další reformu státu blahobytu. Sociální dávky měly být určeny pouze potřebným. 

Systémy sociální ochrany ve Velké Británii slouţí k ochraně osob postiţených 

nezaměstnaností, osob se špatným zdravím nebo invaliditou, starých lidí, osob po ztrátě 

manţela nebo rodičů a osob sociálně vyloučených. Velká Británie se po reformě v sociální 

oblasti řadí mezi země se střední aţ nízkou podporou výdajů na sociální ochranu v rámci 

Evropské unie (Eurostat, 2009). 

I v tomto období probíhaly další reformy v oblasti školství, zdravotnictví a dopravy. 

Parlamentem těsně prošel návrh reformy financování vysokých škol z roku 2004, ve kterém je 

obsaţeno upuštění od paušální částky placené studenty na všech vysokých školách, namísto 

toho můţe univerzita účtovat studentům své vlastní poplatky za studium aţ do výše 3 000 

liber ročně od roku 2006. V rámci podpory chudších studentů došlo k znovuzavedení 

studijních stipendií a půjček určených k pokrytí nákladů na studium. I přes školné, zavedené 

na britských univerzitách, je zájem o studium na terciární úrovni stále vyšší (Tony Blair, 

2010).  

Ve zdravotnictví došlo k vytvoření prvních nadačních fondů. Ve Velké Británii se 

nevyhnuly reformě ani důchody. Reforma zahrnovala hlavně podporu osobních úspor, 

spojovala základní státní penzijní příspěvek s osobními příjmy, rozšířila a zvýšila způsobilost 

důchodového věku. Veřejné výdaje na důchody zůstali na téměř stejné hranici i přes stárnutí 

obyvatelstva, coţ je způsobeno právě důchodovou reformou.  

Po útocích na New York a Washington z 11. září 2001 vláda Tonyho Blaira řešila 

kromě ekonomických otázek i otázky zaměřené na zahraniční politiku, zejména pak na válku 

proti terorismu, mířenou především do Afghánistánu a Iráku. V rámci zahraniční politiky se 
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Blairova vláda zaměřila na Afriku. Tony Blair pomáhal se zaloţením mezinárodní komise pro 

přezkoumání situace v Africe. V rámci spolupráce s touto komisí doporučil, aby bohaté státy 

zdvojnásobily jejich pomoc zaostalému kontinentu. V roce 2005 se Spojené království 

zaručilo uhradit 10 % dluhů rozvojových zemí, jako první byla tato pomoc nabídnuta 

Tanzanii (Tony Blair, 2010).  

Dalším závaţným problémem v tomto období, který ubíral na ryze státních zájmech, 

byla problematika klimatických změn. Podle Blairovy vlády bylo třeba jednat, aby se 

zamezilo katastrofálním následkům, proto vláda přislíbila v roce 2004 podporu Kjótskému 

protokolu
18

.  

3.4.1 Makroekonomické ukazatele v období 2001 – 2004 

I v tomto volebním období byl růst reálného HDP v kladných hodnotách a přibliţoval se 

stanovenému optimu magického čtyřúhelníku, výjimkou byl rok 2002, kdy se hodnota od 

optima vzdálila o 0,9 p. b. V roce 2004 byl růst reálného HDP roven optimální hodnotě 3 %.  

Tabulka 3.9: Míra růstu reálného HDP (%) 

Země/ rok 2001 2002 2003 2004 

VB 2,5 2,1 2,8 3,0 

Zdroj: Růst reálného HDP, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Nezaměstnanost po roce 2001 měla tendenci nadále se sniţovat. Oproti roku 2000, kdy 

nabývala hodnoty 5,4 %, se v roce 2004 dostala na hodnotu 4,7 %, poklesla tak o 0,7 p. b.  

V průběhu období 2001 – 2004 se drţela okolo hranice 5 % (4,7 – 5,1 %) a blíţila se tak  

k optimální hranici nezaměstnanosti stanovené podle Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj na 5,5 %.  

Tabulka 3.10: Míra nezaměstnanosti (%) 

Země/ rok 2001 2002 2003 2004 

VB 5,0 5,1 5,0 4,7 

Zdroj: Míra nezaměstnanosti, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Pokud srovnáme míru inflace ve Velké Británii s magickým čtyřúhelníkem, pak je  

z tabulky 3.11 naprosto zřejmé, ţe u Spojeného království došlo k zlepšení situace a zároveň  

                                                 
18

 Kjótský protokol je dokumentem Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách. Vyspělé státy (průmyslové 

státy) se v něm zavazují ke sníţení skleníkových plynů o více neţ 5%. Mezi skleníkové plyny se zde povaţují: 

oxid uhličitý, methan, oxid dusný, hydrogenovaný fluorovodík, polyfluorovodík a fluorid sýrový. Kjótský 

protokol nezavazuje k ţádným jiným nebo dodatečným nařízením, proto byl podepsán téměř všemi 

průmyslovými státy světa.  
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k přiblíţení se k optimu. Mírný nárůst od roku 2001 byl ve Velké Británii způsoben nárůstem 

indexu spotřebitelských cen potravin, byla to doba vypuknutí nemoci šílených krav (BSE), 

která ochromila zemědělství nejen ve Velké Británii ale na území celé Evropské unie. 

Tabulka 3.11: Průměrná roční míra inflace (%) 

Země/ rok 2001 2002 2003 2004 

VB 1,2 1,3 1,4 1,3 

Zdroj: Průměrná míra inflace, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

I přes úspěch minulého volebního období (1997 – 2001) v ekonomické oblasti se saldo 

běţného účtu platební bilance nepodařilo vyrovnat a dostat se tak ze záporných čísel. Velký 

vliv na celkový vývoj ekonomické situace měly teroristické útoky na Spojené státy, které 

ochromily veškeré vyspělé ekonomiky světa, tedy i Spojené království. Avšak Velké Británii 

se podařilo v letech 2002 a 2003 sníţit deficit z 2,1 % na 1,7 % v roce 2002, a na 1,6 % v roce 

2003.  

Tabulka 3.12: Saldo BÚ PB v letech 2001 – 2004 (% HDP) 

Země/ rok 2001 2002 2003 2004 

VB - 2,1 - 1,7 - 1,6 - 2,1 

Zdroj: www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

3.5 Priority britské vlády v letech 2005 – 2009 

Labouristé vyhráli volby i v květnu 2005, ačkoli s redukovanou většinou, coţ 

znamenalo třetí období Tonyho Blaira na pozici ministerského předsedy. Nestálo nic  

v pokračování na započatých reformách z minulého volebního období. Největší změny se 

týkali opět sociální oblasti, zaměstnanosti a kvalifikace zaměstnanců, energetiky, dopravy  

a ţivotního prostředí.  

V rámci sociální politiky prodělal největší reformu důchodový systém. Stejně jako  

u většiny vyspělých zemí, i ve Velké Británii dochází k rychlému stárnutí obyvatelstva, tudíţ 

klesá počet pracujících občanů na jednoho důchodce, a k poklesu porodnosti na nízkou 

úroveň. Proto bylo nutno vytvořit jistá opatření, která by zabezpečila nejen současné 

důchodce, ale také ty, kteří teprve v důchodu budou. Mezi tato opatření patří: 

 prodlouţení věku odchodu do důchodu, 

 spoření do soukromých fondů, 

 zkrácení odpracované doby. 
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Tyto změny by také měly přispět k zlepšení zaměstnanosti ve Velké Británii.  

S posunutím hranice odchodu do důchodu bude třeba zaměstnávat více starších osob. Dojde 

ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců. V rámci Evropské unie byla v tomto období 

podporována politika zaměstnanosti, hlavně politika rovnosti mezi muţi a ţenami na trhu 

práce. Stejně jako zbytek Evropské unie i Velká Británie neměla příliš velký podíl 

zaměstnaných ţen. Především po druhé světové válce došlo k poklesu jejich zaměstnanosti. 

Díky emancipaci a politiky rovných příleţitostí se však situace ve sledovaném období 

zlepšila. V rámci politiky zaměstnanosti stanovila Evropská unie cíl zvýšit míru 

zaměstnanosti
19

 na 70 % do roku 2010. Velká Británie tento cíl od roku 1998 plní, jak 

dokazuje tabulka 3.13. Ke zvyšování míry zaměstnanosti ve Spojeném království přispěla 

řada změn a reforem, které se v období vlády Tonyho Blaira uskutečnily. Došlo k reformám 

ve zdravotnictví a školství, které vedly i ke zvýšení počtu pracovních míst, dalším důleţitým 

faktorem byly rovné příleţitosti na trhu práce a podpora ţen v hledání si a přípravě na 

zaměstnání. K nárůstu míry zaměstnanosti dozajisté pomohlo i jednání s odbory, které byly za 

období vlády konzervativců rázně potlačeny.  

Tabulka 3.13: Celková míra zaměstnanosti (%) 

Země/rok 1997 1999 2001 2003 2005 2007 

VB 69,9 71,0 71,4 71,5 71,7 71,5 

Zdroj: Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

V červenci 2005 předsedala britská vláda v čele s Tony Blairem summitu G8 

v Gleneagles, zaměřenému na řešení problémů spojených s Afrikou. Členové summitu se zde 

dohodli na zrušení dluhů 18 zemí a na navýšení finanční pomoci chudým státům na 50 miliard 

dolarů (28,8 miliardy liber).  

7. července 2005 došlo k sérii bombových útoků na dopravní síť v Londýně
20

, to 

přimělo premiéra Velké Británie opustit summit G8 a vrátit se zpět do Londýna. Bombové 

útoky vedly k znovuoţivení boje proti terorismu.  

                                                 
19

 Celková míra zaměstnanosti se vypočítá vydělením počtu osob v produktivním věku (15 aţ 64 let) 

v zaměstnání na celkové populaci stejné věkové skupiny. Průzkum se týká celé populace, vylučuje pouze ty, 

kteří jsou v kolektivních zařízeních, jako jsou hotely, koleje, aj. Míra zaměstnanosti je přímo ovlivněna kvalitou 

vzdělání, čím vyšší a kvalitnější je vzdělání, tím vyšší je i míra zaměstnanosti. Ze statistik vyplývá, ţe lidé 

s terciárním vzděláním byli zaměstnáni ve větší míře (přes 80 %), kdeţto lidí se sekundárním vzděláním byli 

zaměstnáni v menším zastoupení (pod 50 %).  

20
 Série bombových útoků na dopravní síť v Londýně si vyţádala 52 obětí a přes 700 lidí bylo zraněno. Tato 

událost se stala den po zjištění, ţe bude Londýn městem olympijských her pro rok 2012, radost byla vystřídána 

smutkem. Tony Blair se vrátil do Londýna, aby mohl odsoudit teroristy a vzdát holt londýnskému lidu.  



 31 

V květnu 2007 oznámila Blairova vláda, ţe by mělo Spojené království zvýšit výrobu  

a vyuţívání atomové energie, a to především proto, aby mohly být sníţeny emise 

skleníkových plynů, a byl tak dodrţován Kjótský protokol. Dále vyzvala k zvýšení vyuţívání 

obnovitelných zdrojů energie.  

3.5.1 Makroekonomické ukazatele v období 2005 – 2007 

Po roce 2004 zaznamenalo Spojené království mírný pokles růstu reálného HDP,  

z optimální hodnoty 3 % v roce 2004 se růst reálného HDP propadl o 0,8 p. b. na hodnotu  

2,2 % v roce 2005. Avšak klesající trend netrval dlouho a jiţ v roce 2006 došlo u Velké 

Británie k opětovnému růstu. 

Tabulka 3.14: Míra růstu reálného HDP (%) 

Země/ rok 2005 2006 2007 

VB 2,2 2,8 2,7 

Zdroj: Růst reálného HDP, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

V souladu s hospodářským růstem a mírou zaměstnanosti má míra nezaměstnanosti 

klesající charakter, i kdyţ u Velké Británie byl v letech 2006 a 2007 zaznamenán mírný 

nárůst. Tento nárůst mohl být zapříčiněn růstem ceny ropy, která znamenala zvýšení nákladů 

firem. I přes to však Spojené království udrţelo hranici nezaměstnanosti v blízkosti optima 

(5,4 %).  

Tabulka 3.15: Míra nezaměstnanosti (%) 

Země/ rok 2005 2006 2007 

VB 4,8 5,4 5,3 

Zdroj: Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Z tabulky 3.16 je zřejmé, ţe se inflace ve Velké Británii pohybuje kolem hranice 2 %. 

Od roku 2005 je patrný další nárůst u Spojeného království, který byl vyvolán opět zvýšením 

cen potravin, především mléka, vajec a olejů, ale také růstem cen energií. Avšak tento nárůst 

vedl k přiblíţení se ideální hranici míry inflace u Spojeného království.  

Tabulka 3.16: Průměrná roční míra inflace (%) 

Země/ rok 2005 2006 2007 

VB 2,1 2,3 2,3 

Zdroj: Průměrná míra inflace, Eurostat, 2011, vlastní zpracování. 

Velká Británie není součástí společné měnové unie, nemá tedy euro. Proto se kurz mezi 

britskou librou a eurem, popř. americkým dolarem, podílí na saldu běţného účtu platební 
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bilance. V letech 2005 – 2007 docházelo k zvýšení hodnoty libry oproti euru a americkému 

dolaru. Tím mohlo být zapříčiněno navyšování deficitu běţného účtu platební bilance v těchto 

letech. Samozřejmě se zde opět na deficitu podílela i cena ropy.  

Tabulka 3.17: Saldo BÚ PB v letech 2005 – 2007 (% HDP) 

Země/ rok 2005 2006 2007 

VB - 2,6 - 3,4 - 2,6 

Zdroj: Saldo BÚ PB, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

3.6 Politická situace ve Velké Británii v letech 2008 - 2009 

3.6.1 Změny v politickém vedení Velké Británie 

Do poloviny roku 2007 byl premiérem Velké Británie Tony Blair. Po deseti letech ve 

funkci premiéra a po třinácti letech v čele Labouristické strany dne 10. května 2007 Tony 

Blair oznámil, ţe 27. června 2007 odejde ze své funkce. Rozhodl se však zůstat do dalších 

voleb poslancem. Poté učinil rozhodnutí spolupracovat s tzv. Blízkovýchodním kvartetem
21

.  

Blairovo prohlášení nebylo překvapivé, očekávalo se jiţ dlouhou dobu předtím. 

Hlavním důvodem jeho odstupu, byl nesoulad s mnohými stranickými kolegy, kteří ho 

donutili podat demisi královně a odejít z čela strany. Jako příčina veškerých problémů ve 

straně je udávána přílišná náklonnost ke Spojeným státům americkým a především spolupráce 

v oblasti boje proti terorismu. Díky podpoře boje v Iráku spadla popularita Tonyho Blaira 

téměř na polovinu. Několik dní před podáním demise uţ bylo jasné, kdo Tonyho Blaira 

vystřídá nejen na pozici premiéra ale také v čele Labouristické strany. Jeho nástupcem se stal 

Gordon Brown.  

Díky výhře ve skotském volebním obvodu se Gordon Brown v roce 1983 stal členem 

parlamentu za Labouristickou stranu. Rozhodl se vybudovat si reputaci silného, ale 

uváţlivého politika. Gordon Brown chtěl stejně jako Tony Blair kandidovat na post premiéra 

Velké Británie v roce 1997, ale nakonec svou kandidaturu stáhl ve prospěch Tonyho Blaira. 

Po nástupu Tonyho Blaira do funkce premiéra Velké Británie se stal Gordon Brown 

kancléřem státní pokladny. Ve funkci kancléře státní pokladny působil Gordon Brown jako 

reformátor a architekt britské měnové politiky. Doba kancléřství Gordona Browna byla ve 

znamení reforem měnové politiky Velké Británie. Brown poskytl Centrální bance Velké 

Británie plnou funkční nezávislost v měnové politice Spojeného království, a tím i plnou 

                                                 
21

 Blízkovýchodní kvartet je spojenectví mezi OSN, Evropskou unií, Spojenými státy a Ruskem, snaţící se o 

zlepšení situace na blízkém východě.  
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odpovědnost za stanovení úrokové sazby. Těmito kroky došlo k rozšíření pravomocí 

ministerstva financí Spojeného království. Svůj úřad vedl velice tvrdě a nekompromisně, 

svými postoji si vyslouţil přezdívku „Ţelezný kancléř“. V období, kdy byl Gordon Brown 

kancléřem, také podporoval Blairovu politiku na podporu nejchudších zemí světa a boje proti 

změnám klimatu. Jeho zásluhou došlo k odpuštění dluhů nejchudším zemím světa a také 

zvýšení rozpočtu pro rozvoj těchto zemí.  

Gordon Brown podporoval vládu Tonyho Blaira, avšak i on se chtěl stát premiérem 

Velké Británie, takţe v posledním volebním období (2005 – 2009) Tonyho Blaira, byl pro 

jeho odstup. Gordon Brown neměl ve stranických volbách protikandidáta, coţ na jednu stranu 

ukazuje jeho silné postavení ve straně a na straně druhé také skutečnost, ţe labouristé si 

nepřáli zdůrazňovat vnitřní rozpory v bitvě o premiérské křeslo.  

3.6.2 Hlavní priority Gordona Browna 

Gordon Brown se rozhodl být opatrný při návrzích změn v klíčových oblastech 

hospodářské politiky, především sociální politiky. Nechtěl radikální obrat nebo odtrţení od 

New Labour, na druhou stranu chtěl dělat reformy a ty beze změn provést nelze. Rozhodl se 

tedy o jiný styl vlády v porovnání s Tony Blairem, který vedl vládu prezidentským stylem, 

coţ Gordon Brown odsuzoval. Brown sám připustil, ţe ne ve všech částech jeho reforem si je 

úplně jistý výsledkem, ale rozhodl se pro uskutečnění těchto politik:  

 Sleaze–busting
22

 balíček: tento balíček byl reakcí na skandál s poslaneckými 

náhradami
23

. Brown se rozhodl zavést nový zákoník ministrů, který měl stanovit jasná 

pravidla chování ministrů. Jeho záměrem bylo také zbavit premiéra některých 

pravomocí a tím dát více pravomocí a práv parlamentu. Sleaze-busting balíček byl 

také protikorupčním opatřením. 

 Ţivotní prostředí: nadále se Labouristická strana zajímá o problematiku klimatických 

změn, právě díky Gordona Browna došlo k schválení zákona týkající se klimatu, který 

vešel v platnost v roce 2008. Velká Británie se měla stát světovým vůdcem v boji proti 

změnám klimatu, především díky sníţení emisí uhlíku.  

                                                 
22

 Sleaze–busting = volný překlad by byl potírání špinavosti, avšak to plně nevystihuje jeho náplň, proto je 

nechán v původním jazyce.  
23

 Poslanecké náhrady – skandál poslanců všech politických stran Velké Británie, kdy si poslanci z peněz 

daňových poplatníků nechávali proplácet vše, co je napadlo. Nejednalo se pouze o výdaje spojené s výkonem 

 jejich povoláním, ale také o věci čistě pro jejich soukromou nebo rodinnou potřebu. Po vyplynutí faktů na 

povrch se však většina z nich zavázala proplacené peníze vrátit, někteří se rozhodli odejít z funkce.  
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 Ústavní reforma: nebylo zde jasné, zdali by se jednalo o psanou formu ústavy nebo jen 

o právní přepis, který by jasně stanovoval všechna současná práva a povinnosti občanů 

Velké Británie. Byla zde zahrnuta i reforma pravomocí parlamentu a pravomocí mezi 

místními samosprávami.  

 Konstituční reforma: vyjasnění práv a povinností britských občanů. 

 Reforma bydlení: ve Velké Británii byl velký problém s nedostatkem domů a bytů, 

především mladí lidé neměli kde bydlet. Plánování nových lokalit určených pro 

bydlení mělo být zastaveno, avšak Gordon Brown rozhodl, ţe je třeba uvolnit více 

půdy na výstavbu a zjednodušit přístup k vlastnictví domů a bytů. Podpořil tedy 

vybudování pěti ekoměst, které měly dohromady poskytnout aţ 100 000 nových 

domovů. Do roku 2020 také přislíbil postavit tři miliony nových bytových jednotek.  

 Reforma zdravotnictví: zde se reforma zaměřila především na sluţby pacientům 

(otevření nemocnic o víkendech a v nočních hodinách) a také na moţnou privatizaci 

lékařských zařízení ve velkých městech. 

 Zahraniční politika: tak jako několik posledních let se i v době Gordona Browna 

ubírala směrem k Iráku a k vztahům s USA. Hlavní změnou ve spolupráci se 

Spojenými státy americkými byla změna přístupu premiéra. Jednalo se o rovnocenný 

přístup partnerů sdílejících stejné hodnoty. Irák byl problémem uţ minulého premiéra 

Tonyho Blaira, tento problém se však táhl dál a to především pro silný odpor občanů. 

Gordon Brown usiloval o zlepšení reputace strany přislíbením postupného stahování 

britských vojsk z Iráku. Proběhla vyšetřování, zdali byla válka oprávněná a skutečně 

potřebná. Podporovanou zemí se stal Izrael a Gordon Brown se také vyjádřil 

k otázkám Tibetu.  

 Reforma vzdělání: Gordon Brown chtěl, aby se vzdělání ve Spojeném království 

dostalo na světovou úroveň. Dalším bodem reformy byla kvalita vzdělávání  

a dostupnost pro všechny (Manifest Gordona Browna, 2007). 

Samozřejmě výše zmíněné politiky nebyly jediné, kterými se nová vláda zaobírala, 

avšak zdáli se být prioritní. Hned dva dny po nástupu do úřadu se objevila otázka politiky 

bezpečnosti a ochrany proti terorismu, v důsledku teroristických útoků na Londýn  
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a mezinárodní letiště Glasgow, bylo svoláno mimořádné setkání Úřadu vlády pro instruktáţ 

(COBR
24

), které mělo přezkoumat plány na ochranu britské veřejnosti.  

Většina těchto cílů byla stanovena ihned po nástupu do funkce, tudíţ se v nich nikterak 

neprojevila finanční krize, která se postupem času stala největší výzvou vlády Gordona 

Browna.  

3.7 Zhodnocení období britské vlády v letech 1997 - 2007 

K úspěchu labouristů ve volbách v roce 1997 a pak i v následujících letech výrazně 

přispěla reforma jejich strany. Tato reforma byla velice dobře promyšleným tahem, který vedl 

k přiblíţení ke Konzervativní straně, čímţ se podařilo labouristům naklonit si některé voliče 

konzervativců. Je bezpochyby jasné, ţe se Labouristické straně reforma vyplatila a vedla 

k dalším volebním vítězstvím. Pokud by ke změnám uvnitř strany nedošlo, je moţné, ţe by se 

labouristům nepodařilo volby vyhrát a zůstali by tak pod nadvládou Konzervativní strany. 

V kaţdém volebním období měla vláda Tonyho Blaira jisté priority a cíle, kterých 

chtěla dosáhnout. V prvním volebním období se její cíle zaměřily na makroekonomickou 

stabilitu, zaměstnanost a ţivotní prostředí. Tyto priority se mu pomocí správně zvolených 

nástrojů hospodářské politiky podařilo splnit, ekonomická situace se zlepšila, růst reálného 

HDP se zvyšoval, inflace byla nízká a nezaměstnanost se stabilně sniţovala.  

Druhé volební období bylo ve znamení reformy státu blahobytu a sociálních reforem. 

Další reformy proběhly také v oblasti školství a zdravotnictví. Docházelo k privatizaci 

některých zdravotnických zařízení, bylo zavedeno školné na vysokých školách. Opět byly 

rozpoutány debaty týkající se klimatických změn. I v tomto období většina reforem vedla ke 

kladným výsledkům. Ekonomická situace byla stále na velice dobré úrovni a aţ na běţný účet 

platební bilance se blíţila k optimálním hodnotám magického čtyřúhelníku.  

Poslední volební období Tonyho Blaira (2005 – 2009) navázalo na stabilní ekonomiku 

země a úspěšné hospodářské reformy, avšak nebylo jiţ úspěšné pro Tonyho Blaira. Vzhledem 

dobrému ekonomickému stavu Velké Británie se vláda rozhodla pokračovat v reformách 

sociální politiky a také předloţila energetickou koncepci, která měla slouţit k sníţení 

závislosti na ruských dovozech a také k zvýšení ochrany ţivotního prostředí. Toto volební 

období bylo také ovlivněno posílením boje proti terorismu a podporou války v Iráku. Ta měla 

                                                 
24

 COBR = úřad vlády pro instruktáţ (Cabinet Office Briefing Room), pouţíván pro řešení národních nebo 

regionálních krizí, popř. krizí mimo Spojené království, avšak s velkým dopadem na Británii. Krize můţe být 

ekonomická, politická, aj.  
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i vedlejší účinky, většina obyvatel Velké Británie byla proti podpoře války a proto došlo  

k ztrátě oblíbenosti a důvěry Tonyho Blaira u obyvatel své země, coţ bylo jednou z příčin, 

proč Tony Blair podal demisi a opustil tak místo předsedy vlády. 
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4 Reakce hospodářské politiky ve Velké Británii na 

ekonomickou krizi 

4.1 Světová ekonomická krize z roku 2008 

Světová ekonomická krize byla zapříčiněna několika faktory. Nejdůleţitějším faktorem, 

který vedl k vypuknutí krize v roce 2008, byla americká hypoteční krize z roku 2007, ta 

postupně přerostla v celosvětovou finanční krizi. Další příčinou byla také vysoká cena ropy, 

která zvedala spotřebitelské ceny. Kdyţ 18. 9. 2008 udeřila finanční krize naplno, zasáhla jak 

světové banky a akciové trhy, tak i soukromé subjekty stojící mimo finanční systém. V září 

téhoţ roku zaznamenala newyorská burza nejhlubší propad od teroristických útoků z 11. září 

2001. Nebyla jediná, ostatní světové burzy, jako např. paříţská na tom byly podobně. Kdyţ se 

největší americká spořitelna Washington Mutual zhroutila, znamenalo to pro Spojené státy 

americké největší bankrot v jejich dějinách.  

Americkou hypoteční krizi zapříčinila nízká úroková míra (v roce 2000 byla 6,5 %  

a v roce 2003 klesla na pouhé 1 %). Pokles úrokové míry byl opatřením americké centrální 

banky, která tímto chtěla podpořit ekonomiku a zmírnit negativní dopad teroristických útoků 

na Světové obchodní centrum v New Yorku. Tento pokles vedl k vytvoření nemovitostní 

bubliny, která vrcholila v letech 2005 – 2006 a v roce 2007 praskla, kdy došlo k rychlému 

navýšení úrokových sazeb. Nízké úrokové sazby přiměly velké mnoţství lidí k hypotečním 

úvěrům, i přesto, ţe za normálních okolností by si takovéto závazky nemohli dovolit. Nízká 

sazba tak vytvořila jakýsi styl ţivota na dluh. Boom v oblasti nemovitostí vyvolal 

nadpřirozený růst cen nemovitostí. Růst byl však příliš velký a neodpovídal realitě trţního 

prostředí. Dalším problémem bylo nezohledňování rizika investic do nově vzniklých 

finančních instrumentů, např. CDO
25

 (Collateralized debt obligations). Tyto instrumenty 

umoţnily investorům po celém světě vydělávat na trhu nemovitostí. Jiným problémem byla 

skutečná cena nemovitosti, ta byla ve většině případů niţší, neţ cena hypotéky.  

Rostoucí schodek běţného účtu platební bilance vyţadoval kompenzaci pomocí 

investičního účtu. Pokud chtěly Spojené státy americké uhradit deficit a zaplatit tak svou 

nadměrnou spotřebu, museli získat výrazné mnoţství kapitálu vedoucího do Spojených států 

amerických. Mezi hlavní věřitele patří převáţně země vyváţející ropu a asijské ekonomiky 

(Čína).  

                                                 
25

 CDO = zajištěné dluhové obligace. 
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I přes velký počet politických a ekonomických rozhodnutí a plánů, zůstaly finanční toky 

pod velkým tlakem, coţ nestimulovalo ekonomiku, nýbrţ ji táhlo dolů, to vedlo  

k prohlubování krize. Ani v současné době ještě nedošlo k úplnému obnovení důvěry 

investorů a spotřebitelů vůči plánům na oţivení ekonomik, a vůči mnoha finančním 

institucím.   

Důsledky finanční krize: 

 krach mnoha finančních institucí (banky, pojišťovny aj.), 

 krach mnoha nefinančních institucí, 

 celkové sníţení kapitálu finančních institucí, 

 niţší moţnost získat úvěr, 

 devalvace majetku, 

 zvýšení státního dluhu mnoha zemí, 

 devalvace některých měn (Islandská koruna), 

 pád vlády v některých zemích (Lotyšsko) aj.  

 

4.2 Hospodářská politika Brownovy vlády a centrální banky Velké 

Británie v období ekonomické krize 

Gorgon Brown neměl při nástupu na post premiéra lehkou pozici. Musel se potýkat 

s výrazným poklesem popularity strany, s problémy ve straně a v podstatě hned po jeho 

nástupu došlo k vypuknutí hypoteční krize ve Spojených státech amerických, ze které se 

později vyvinula celosvětová hospodářská krize. Britská hospodářská politika se začala 

formovat pod tlakem globální ekonomické krize, stejně jako ve většině vyspělých ekonomik. 

Pokud se měly omezit důsledky finanční krize, bylo zapotřebí propojení organizace mezi 

vládou a výborem pro měnovou politiku národní banky Velké Británie. Jestliţe měl být dopad 

hospodářské krize snadno předvídatelný a ovladatelný, bylo třeba začlenit do hospodářské 

politiky přísná a nekompromisní opatření. Finanční krizi nejdříve pocítili banky Spojeného 

království a jimi to ve své podstatě také začalo. Jako první se s krizí začala potýkat banka 

„Northern Rock“, která byla nakonec převedena do veřejného vlastnictví. Tímto začaly obavy 

o stabilitu celého britského bankovního systému. V reakci na krizi se vláda Velké Británie 

rozhodla učinit řadu kroků, které měly zmírnit její důsledky. Navzdory krizi měla Velká 
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Británie omezenou schopnost přijímat fiskální opatření, neboť by se tato opatření stala 

významným břemenem bank, a to mělo vliv na veřejné finance, coţ přispělo k výraznému 

růstu rozpočtového schodku a také k zvýšení státního dluhu. Krizová opatření vlády 

zahrnovala: 

 Záchranný finanční balíček: celkový objem záchranného balíčku byl zhruba 500 

miliard liber (cca 850 miliard dolarů). Záchranný balíček byl zaměřen především na 

obnovení důvěry trhu a měl přispět ke stabilizaci britského bankovního systému. 

Samotné banky pak dostaly zhruba 50 miliard liber ze státních investic. 

 Zestátňování bankovního systému: některé z bank Velké Británie byly v rámci 

zachování instituce převedeny do státního vlastnictví. K těmto bankám patřily např. 

Northern Rock a Bradford&Bingley. 

 Změnu sazby daně: Spojené království se stalo jednou z hlavních ekonomik vyzývající 

k fiskálním opatřením pro stimulaci agregátní poptávky. V průběhu roku 2008 zavedla 

vláda opatření týkající se daní. Došlo ke sníţení základní sazby daně. Sazba daně 

z přidané hodnoty byla dočasně sníţena z 17,5 % na 15 %, to mělo umoţnit 

domácnostem více utrácet peníze a tím podpořit především maloobchodní sektor 

ekonomiky. 

 Pomoc malým podnikům: stát poskytl přibliţně 21 mld. GBP malým podnikům (do 

250 zaměstnanců) na pojištění vkladů. 

 Podporu nezaměstnaných: přibliţně 2,7 mld. GBP bylo poskytnuto na podporu 

nezaměstnaných obyvatel. Největší pozornost zde byla věnována mladým 

nezaměstnaným a čerstvým absolventům škol. 

 Program šrotovného: který vláda Velké Británie zavedla po vzoru Francie a Německa. 

Jednalo se o příspěvek 2 tisíc liber na nákup nového vozu při sešrotování vozu staršího 

10 let. 

 Garanci státu automobilovému průmyslu (Answers, 2011). 

Nejen vláda Spojeného království činila nutná krizová opatření, ale i centrální banka 

Velké Británie musela přistoupit k opatřením, které měly vést k povzbuzení ekonomiky  

a sníţení následků krize.  

Národní banka v rámci své hospodářské politiky sníţila dlouhodobé úrokové sazby, jak 

popisuje následující tabulka 4.1. 
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Tabulka 4.1: Vývoj úrokových sazeb (%) 

Ukazatel/rok 2007 2008 2009 2010 

Úroková sazba 5,51 4,68 0,64 0,5 

Zdroj: Úrokové sazby, www.bankofengland.co.uk, 2011, vlastní zpracování. 

Sníţení úrokové míry mělo sníţit náklady na půjčování kapitálu a tím i zvýšit jeho 

dostupnost pro soukromé subjekty a spotřebitele. Úroková sazba klesala i v následujících 

letech. Toto kvantitativní uvolňování je pro hospodářskou politiku Spojeného království 

novým jevem. Jeho hlavním důsledkem bylo zvýšení mnoţství peněz v bankovním systému 

Velké Británie.  

Důleţitým faktorem je také pojištění bank a finančních institucí proti následným 

účinkům dlouhodobých rizikových půjček a investic a také výměna dluhopisů (s rizikem) za 

státní cenné papíry.  

V dubnu 2009 se uskutečnil v Londýně summit G20, kde se světoví lídři zavázali 

dodatečně přispět celkovou sumou 1 100 milionů dolarů, která má být pouţita na pomoc 

světové ekonomice z krize a obnovení věrohodnosti bankovních systémů, ekonomického 

růstu a zaměstnanosti. Dohodli se také na finančním dohledu a regulaci finančních systémů.  

4.3 Dopady světové ekonomické (finanční) krize na britskou ekonomiku 

Velká Británie zaznamenávala příznivější tempo hospodářského růstu v posledních 15 

letech, kdy se pravděpodobně projevily dlouhodobé efekty trţních reforem provedených 

v letech osmdesátých. Brownově vládě bylo přisuzováno, především politickými soupeři, 

opomenutí zajistit dostatečné finanční zásoby, tak aby mohli sníţit daně a tím také sníţit zátěţ 

na voliče, a přesto se nedostat do finančních obtíţí, s tím, aby zároveň docházelo 

k ekonomickému růstu, stejně jako v předchozích letech.  

Od roku 1997 – 2007 zaznamenávala Velká Británie oţivení hospodářského cyklu,  

s výjimkou let 2001 a 2002, kdy byla ekonomika oslabena teroristickými útoky. Dopad 

finanční a hospodářské krize měl za následek váţnou recesi ve většině zemí světa, tedy i ve 

Spojeném království. Přelom roku 2006 – 2007 byl obdobím, kdy došlo k zastavení růstu 

reálného HDP, u většiny vyspělých zemí, a k jeho sníţení.  V první polovině roku 2008 bylo 

tempo růstu Velké Británie stále v kladných hodnotách, od třetího čtvrtletí téhoţ roku se 

propadlo mírně pod nulovou hranici. Hospodářská krize se však v Evropě projevila aţ na 
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podzim 2008, to mělo za následek, ţe v posledním čtvrtletí bylo tempo růstu HDP Velké 

Británie – 2,7 %.  

Rok 2009 byl pro ekonomiku Spojeného království zásadní. Ekonomika se dostala na 

své dno. Průměrný růst reálného HDP činil téměř -5 % a nejniţší hodnota v tomto roce byla  

-5,9 %, nezaměstnanost stále rostla a přiblíţila se k 8 %, saldo běţného účtu platební bilance 

bylo na nejniţší hodnotě během posledních dvanácti let, -3,3 %. Zároveň však v tomto roce 

došlo také k oţivené ekonomického růstu. Záporná čísla růstu reálného HDP a salda platební 

bilance začala stoupat, nezaměstnanost se ještě v následujícím roce mírně zvýšila, ale posléze 

klesala.  

Graf 4.2: Tempo růstu reálného HDP (%) 

 

Zdroj: Růst reálného HDP, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

Růst reálného HDP dosáhl ve druhém čtvrtletí svého minima (-5,9 %), jiţ ve třetím 

čtvrtletí docházelo k jeho mírnému růstu. Ke konci roku 2009 byl růst reálného HDP Velké 

Británie necelé 3 % pod nulovou hranicí. Docházelo tak k jeho oţivení.  

Změna k lepšímu se projevila v roce 2010, kdy se většina ukazatelů, s výjimkou inflace, 

začala pomalu vracet do stavu, podobnému období před hospodářskou krizí. Vývoj růstu 

reálného HDP se opět dostal do kladných hodnot a začal se přibliţovat k optimu magického 
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produkovaly více statků, to vedlo ke skutečnému růstu objemu produktu během tohoto 

období.  

Míra růstu HDP se ve Velké Británii mezi léty 2007 – 2009 propadla o 7,6 p. b. Tato 

hodnota se zdá být poměrně velká, ale mezi zeměmi Evropské unie patří k průměrné hodnotě, 

nejvyšší hodnota byla v Lotyšsku (18 %). Niţší pokles byl zaznamenán ve Spojených státech 

amerických, coţ můţe být způsobeno především počáteční situací. Tempo růstu reálného 

HDP Spojených států amerických jiţ před krizí nebylo příliš vysoké, to mohlo být zapříčiněno 

začátkem krize, neboť právě ze Spojených států amerických se krize šířila do celého světa 

(Eurostat, 2011). 

Míra nezaměstnanosti je úzce spojena s celkovou hospodářskou situací země. 

S nástupem hospodářské krize se šířily obavy z prudkého nárůstu nezaměstnanosti 

v souvislosti s hromadným propouštěním a šetřením podniků. Tyto obavy byly později 

naplněny. Postupná zvyšující se nezaměstnanost je zaznamenána v grafu 4.3. 

Graf 4.3: Průměrná míra nezaměstnanosti (%) 

 

Zdroj: Průměrná míra nezaměstnanosti, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

Velká Británie se v roce 2008 pohybovala pod hranicí nezaměstnanosti Evropské unie 

(7 %), i přes to, ţe se hodnota míry nezaměstnanosti začala od roku 2008 zvyšovat. Rychlý  

a relativně vysoký nárůst byl převáţně zapříčiněn snahou podniků šetřit, proto mnoho z nich 
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začalo propouštět zaměstnance, krachem menších, ale i větších podniků, které nebyly  

ve vysoce konkurenčním prostředí ovlivněném finanční krizí schopny přeţít.  

Během roku 2009 se naplno projevilo „šetření“ firem, které vyvolalo vlnu propouštění 

zaměstnanců, nejen ve Velké Británii. Zároveň byl tento rok kritický pro velké mnoţství 

malých nebo do této doby neúspěšných podniků, které krachovaly. Sniţování stavu 

zaměstnanců a nedostatek volných míst na trhu práce vyvolal další nárůst nezaměstnanosti. 

Míra nezaměstnanosti se tak ve třetím čtvrtletí dostala na 7,9 %.  

Nezaměstnanost dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2010 svého maxima a činila 8 %. 

Ovšem od druhého čtvrtletí začala pomalu klesat. I přes finanční motivaci firem, nebylo 

moţné nárůstu nezaměstnanosti zabránit. Většina zaměstnavatelů a podnikatelů neměla 

dostatečné finanční zásoby, aby mohli drţet zaměstnance navíc, dalším faktorem byla opět 

cena energií a ropy, která zvedala náklady.  

Nezaměstnanost se oproti roku 2007, kdy byla 5,3 %, zvýšila aţ na 8,0 %. Touto 

hodnotou se přiblíţila vývoji před rokem 1997, kdy byla nezaměstnanost poměrně vysoká 

(okolo 9,5 %). Příznivý klesající trend nezaměstnanosti předchozí vlády Tonyho Blaira byl 

zastaven. I přesto však zůstala míra nezaměstnanosti Velké Británie pod hranicí EU. Zvýšená 

nezaměstnanost je problém, se kterým se bude Velká Británie potýkat i v následujících 

obdobích, kdy se ostatní ukazatele magického čtyřúhelníku vrátí do normálních hodnot. 

Průměrná roční míra inflace nebyla natolik ovlivněna finanční a hospodářskou krizí, 

jako ostatní ukazatele. V dlouhodobém vývoji dokonce nezaznamenává radikální změny,  

s výjimkou roku 2008, ve kterém míra inflace výrazně narůstala (období 2. a 3. čtvrtletí)  

a zároveň od začátku 4. čtvrtletí začala opět klesat. V roce 2008 došlo k nárůstu inflace téměř 

ve všech světových ekonomikách, tento nárůst byl způsoben zejména nárůstem cen potravin  

a energií. Vývoj míry inflace je patrný v grafu 4.4. 
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Graf 4.4: Průměrná míra inflace (%) 

 

Zdroj: Průměrná míra inflace, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

Na přelomu roku 2008 – 2009 ceny potravin i energií klesají a tím následně klesá i míra 

inflace u většiny států, jinak tomu nebylo ani u Spojeného království. Hodnota míry inflace ve 

Velké Británii se opět přiblíţila k optimální hodnotě podle OECD.  

Míra inflace oproti předcházejícím obdobím vzrostla. Tento fakt můţe být podmíněn 

růstem mnoţství peněz při nezměněné velikosti trhu. Centrální banka sníţila úrokové sazby, 

čímţ vyvolala poptávku po penězích, trh se však nestihl přizpůsobit stejně rychle, jako se 

zvyšovalo mnoţství finančních prostředků, tím došlo k nárůstu inflace v tomto období.  

V druhé polovině roku 2010 došlo k zvýšení ceny ropy, coţ růst inflace podpořilo. 

Inflace se vyvíjela relativně stejně jako v období před krizí. Rok 2008 a 2010 byl  

u inflace zaznamenán nárůst způsobený přílivem peněz do ekonomiky. 

Saldo běţného účtu platební bilance se jiţ od roku 1997 nacházelo v záporných 

hodnotách a bylo poměrné kolísavé. Stejně tomu bylo i v roce 2008, kdy se pohybovalo  

v rozmezí od -0,6 % aţ do -2,2 %. Hodnoty pro rok 2008 jsou v podstatě totoţné s roky 

předchozími.  
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Graf 4.5: Saldo BÚ PB (% HDP) 

 

Zdroj: Saldo BÚ PB, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

Stejně jako tempo růstu reálného HDP i běţný účet platební bilance se dostal na svou 

minimální hranici (-3,1 %), a zároveň došlo ke konci roku k poklesu tohoto minima (-0,9 %). 

Stejně jako v předešlých letech i zde na změnách salda hrála roli cena ropy a energií. Stejně 

tak docházelo k dalším změnám kurzu GBP/EUR.  

Ani v roce 2010 se nepodařilo saldo běţného účtu platební bilance přiblíţit k optimální 

hodnotě magického čtyřúhelníku. Dokonce oproti předešlému roku (2009) se průměrné roční 

saldo sníţilo o 0,8 p. b. (v roce 2009 byla průměrná hodnota salda -1,7 % a v roce 2010 byl 

průměr -2,5 %). Na tomto nárůstu se opět podílely především změny kurzů (GBP/USD, 

GBP/EUR) a cena ropy.   

Saldo běţného účtu platební bilance krize také neovlivnila natolik, jako nezaměstnanost 

nebo růst reálného HDP. Průměrné hodnoty jednotlivých let v období krize (2008: -1,67; 

2009: -1,7; 2010: -2,5) byly dokonce menší neţ hodnoty v předešlých letech 2005 – 2007.  

4.4 Důsledky hospodářské krize 

4.4.1 Politické důsledky krize 

Přelom roku 2009 – 2010 se ve Velké Británii nesl v dohledu blíţících se voleb, proto  

i mnohá opatření Brownovy vlády vedla k předvolebním pokusům, za které byla silně 
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kritizována. Labouristická strana musela čelit mnoha nařčením ve spojení s jejími kroky. Vlna 

kritiky se na labouristy snesla, kdyţ se strana rozhodla důleţitá výdajová rozhodnutí odsunout 

aţ na období po volbách a objevily se výdajové nesrovnalosti. Konzervativní strana ţádala 

přezkoumání výdajů, které však labouristé odmítli udělat z důvodu stále trvající ekonomické 

nejistoty. Všechna nařčení však Labouristická strana obhájila.  

Institut pro fiskální politiku odhadl, ţe veřejné výdaje budou čelit schodku 36 miliard 

liber od roku 2011, potřebné sníţení bylo odhadnuto na 15 miliard liber, avšak nebylo jiţ 

zmíněno, odkud tyto potřebné finance vzít. Vláda určila, ţe výdaje do zdravotnictví a školství 

budou tzv. chráněné výdaje, tudíţ finanční prostředky na tyto oblasti nebudou nikterak 

ohroţeny ani sníţeny. Oblasti, které budou s největší pravděpodobností čelit škrtům, jsou 

obrana, bydlení, doprava a ţivotní prostředí. Dalším odhadem je splacení dluhu jednotlivými 

občany
26

. Tato částka se vyšplhala na 2 400 liber na občana za rok po dobu 8 let. Ministerstvo 

financí se k těmto předpokladům postavilo čelem a ţádalo tvrdší přístup k veřejným financím 

a hlavně vypracovaný věrohodný plán, který by měl slouţit k sníţení deficitu. V důsledku 

následné soukromé i veřejné kampaně pro zvýšení výdajů ve školství, Gordon Brown návrhy 

ministerstva financí zamítnul.  

Díky svým rozhodnutím týkající se krize, opětovné vazby směrem k Iráku a podpoře 

války, ale také mnohdy nekorektní chování vzbudilo dojem, ţe Labouristická strana nemá 

moc šancí znovu uspět v blíţících se parlamentních volbách.  

I přesto, ţe byl Gordon Brown plně podpořen ve vystřídání Tonyho Blaira na postu 

premiéra vlády a lídra strany stranickými kolegy, v podstatě jen malou chvíli po nastoupení 

do funkce se objevili první problémy ve straně. Po dosazení Gordona Browna do čela strany 

neviděli někteří poslanci změnu k lepšímu v oblasti popularity strany ani ve zlepšení 

ekonomické situace. Tato část poslanců chtěla, aby Brown odešel ze své funkce, pokud se 

situace (ekonomická i politická) do začátku roku 2009 nezlepší. Gordon Brown však měl  

i nadále dost přívrţenců ve straně a ti ho v čele Labouristické strany udrţeli s tím, ţe on je ta 

pravá osoba, která má vést Velkou Británii v období krize. Následovaly další pokusy  

o sesazení Gordona Browna z funkce. Gordon Brown však tyto pokusy ustál jak na pozici 

premiéra, tak i lídra strany. Do voleb tak nakonec dostal podporu všech důleţitých osob ve 

straně. Ve volbách do Evropského parlamentu a stejně tak i v místních volbách utrpěla 

                                                 
26

 Splacení dluhu ve Velké Británii vyvolalo stejný rozruch jako v České republice. Také se zde jedná o částku, 

kterou by musel kaţdý jedinec (včetně nemluvňat a seniorů) zaplatit, aby byl splacen veřejný dluh. Ve Spojeném 

království však tento odhad nebyl stanoven jako okamţitá částka ke konkrétnímu datu, nýbrţ jako suma, kterou 

by musel občan platit po určitou dobu.  
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Labouristická strana historickou poráţku. Labouristi v místních volbách skončili za svými 

hlavními konkurenty, Konzervativní stranou a Liberálními demokraty. Výsledky místních 

voleb i voleb do Evropského parlamentu vyvolaly tlak uvnitř strany směřovaný ke Gordonu 

Brownovi. Všechny tyto události vedly k dalším spekulacím o budoucnosti Gordona Browna 

jako premiéra Spojeného království a vůdce strany.  

V poslední zprávě o rozpočtu před všeobecnými volbami 2010 bylo jasné, ţe recese 

byla hlubší, neţ se předpokládalo na začátku. Na řadu přišla další opatření na podporu 

hospodářské obnovy, jako jsou: 

 zmrazení platů veřejného sektoru,  

 balíček pomoci pro nezaměstnané, 

 dávka na bankovní bonusy, které znamenaly navýšení čistého dluhu (Answers, 2011). 

12. dubna 2010 byl rozpuštěn britský parlament a na 6. května 2010 bylo stanoveno 

datum konání voleb. Labouristická strana přišla s volebním manifestem, který obsahoval 

slogan „Spravedlivá budoucnost pro všechny“ („A future fair for all“) a tvrdila, ţe má „plán 

pro budoucnost“ („Plan for the future“). Manifest obsahoval mnoho bodů, jako například:  

 ţádné zvýšení daní z příjmů v průběhu příštího volebního období, 

 ţádné zvýšení DPH na potraviny a potřeby pro děti, 

 závazek zvýšení minimální mzdy v souladu s výdělky, 

 zdvojnásobení mateřské dovolené ze dvou týdnů na čtyři apod. (Answers, 2011). 

Opoziční politické strany však k tomuto manifestu byly kritické. Konzervativní strana 

tvrdila, ţe tento manifest nic nezmění a nejedná se o převratné změny. Kritika Liberálních 

demokratů se snesla především na postoj, kdy labouristé slibují změny, stejně jako 

v předešlých obdobích, které posléze nejsou schopni plnit.  

I kdyţ Labouristická strana u voleb ztratila 91 poslaneckých křesel, nepodařilo se 

konzervativcům dosáhnout celkové většiny, tím byl parlament zablokován, coţ se stalo 

poprvé od roku 1974. Podle ústavy zůstal dočasným premiérem vlády bývalý premiér a tak 

Gordon Brown ještě vydrţel na svém postu. Mezitím se rozběhla jednání o moţnostech 

vytvoření koaliční vlády. Jak Konzervativní strana, tak i Labouristická strana projevily zájem 

o vznik koalice. Liberální demokraté však nesouhlasili s vládou Gordona Browna  

a mnohokrát také tuto vládu kritizovali. Na tomto faktu ztroskotala jakákoli snaha o vytvoření 
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koalice s labouristy, i přesto ţe mají Liberální demokraté z politického hlediska mnohem blíţ 

k labouristům neţ ke Konzervativní straně. Po těchto nezdarech v jednání se Gordon Brown 

rozhodl odstoupit z čela strany ale i z postu premiéra vlády. Pokud by se Liberální demokraté 

na kabinetu dohodli s  konzervativci, musel by Gordon Brown opustit premiérské křeslo 

okamţitě, kdyby se však liberálové domluvili s labouristy, zůstal by premiérem do doby, kdy 

by si Labouristická strana našla nového vůdce strany. Neúspěch labouristů v parlamentních 

volbách je připisován především postavě Gordona Browna, jehoţ popularita klesala téměř od 

samého začátku jeho období ve funkci premiéra a to především díky finanční krizi, skandálu 

s poslaneckými náhradami a v neposlední řadě také kvůli náklonnosti k Spojeným státům 

americkým. Po odstupu Gordona Browna z čela strany v květnu 2010 začali Labouristé 

vybírat nového lídra. Hlasování o novém vůdci bylo tvořeno z třetiny labouristickými 

poslanci, z třetiny odboráři a třetinu hlasů měli také řadoví členové strany. Nakonec si britští 

labouristé vybrali, jako nového lídra strany Eda Milibanda, bývalého ministra energetiky. 

Rezignací Gordona Browna byla ukončená třináctiletá vláda labouristů. Na řadu přišla poprvé 

od 2. světové války koaliční vláda, v tomto případě koalice Konzervativní strany  

a Liberálních demokratů, vedená premiérem z řad konzervativců Davidem Cameronem.  

4.4.2 Ekonomické důsledky krize 

I kdyţ opatření učiněná krátce po nástupu Gordona Browna do funkce premiéra mohla 

vést k zlepšení ekonomické situace Velké Británie a následně i k znovu získání popularity 

strany, byla tato opatření záhy posunuta do pozadí. Bylo třeba řešit aktuální problém, kterým 

se stala hospodářská krize. Vláda Gordona Browna se k problému postavila čelem a rozhodla 

se tuto problematiku vyřešit, pokud moţno co nejšetrněji k ekonomice a co nejrychleji.  

Jejich finanční podpora ekonomiky byla způsobem, jak ekonomiku oţivit. Dotace do 

bankovního systému a finančních institucí byly dozajista dobrým tahem, neboť banky pak 

mohly sníţit úrokové sazby a tím dostat do ekonomiky větší mnoţství peněz. Stejně tak 

finanční podpora malým podnikům pomohla v urychlení ekonomického růstu Velké Británie. 

Ekonomika ze strany státu dostala pro oţivení dost finančních prostředků, to však vedlo 

k výraznému zvednutí deficitu ve státním rozpočtu, viz tabulka 4.6.  

Tabulka 4.6: Vývoj státního rozpočtu Velké Británie v letech 2006 - 2010 

Ukazatel/rok 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Deficit (mld GBP) 35,0 38,2 97,4 159,8 

Deficit (% HDP) 42,9 43,6 55,8 71,1 

Zdroj: Deficit státního rozpočtu, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 
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Z předchozí tabulky je patrný významný rozdíl mezi roky 2007/08 a 2008/09, kdy se 

jedná téměř o trojnásobek předchozí hodnoty. Větší nárůst schodku (mld. GBP) je 

zaznamenán i mezi léty 2008/09 a 2009/10. Tento nárůst dokazuje i saldo státního rozpočtu, 

jako vyjádření % HDP, kdy je opět viditelný značný nárůst deficitu mezi léty 2007/08  

a 2008/09 a stejně tak mezi roky 2008/09 a 2009/10. Tyto obrovské nárůsty deficitu byly 

labouristům vytýkány konkurenčními stranami.  

Je však třeba podotknout, ţe pokud by se labouristé nesnaţili oţivit ekonomiku 

zvýšenými státními výdaji, recese by byla ještě hlubší, coţ by se promítlo na růstu HDP i na 

zaměstnanosti ve Velké Británii. Bohuţel pro Labouristickou stranu musela ve svém rozpočtu 

udělat i škrty, tudíţ nemohla plně podporovat zdravotnictví, sociální oblast, ţivotní prostředí 

aj. a musela tyto peníze investovat do podpory ekonomiky. Vlády stále pumpují peníze do 

krizí oslabené ekonomiky, coţ vede k tomu, ţe se celkový čistý dluh zvyšuje u většiny států, 

nejen u Velké Británie, ale také u ekonomik států G8 a jiných vyspělých zemí. Vývoj 

celkového čistého dluhu v letech 2007 – 2010 ukazuje tabulka 4.7. 

Tabulka 4.7: Čistý dluh jako % HDP v trţních cenách 

Ukazatel/rok 2007 2008 2009 2010 

Čistý dluh 44,2 144,2 155,6 150,6 

Zdroj: Čistý dluh, www.statistics.gov.uk, 2011, vlastní zpracování. 

Na všechny výše uvedené ukazatele měla finanční a hospodářská krize zásadní vliv. 

Krize se nevyhnula ţádné z vyspělých ekonomik, coţ mělo za následek sníţení průměrného 

růstu HDP a v jeho důsledku i sníţení HDP na obyvatele a naopak zvýšila růst 

nezaměstnanosti. I přes to, ţe je jiţ finanční krize za námi, její následky jsou stále zřejmé  

a světové ekonomiky se s nimi bude vyrovnávat ještě několik let.  

4.5 Hospodářská politika koaliční vlády Davida Camerona 

Konzervativní strana je jednou z největších stran ve Velké Británii a je spolu 

s Demokratickou stranou Spojených států také jednou z nejstarších politických stran světa, 

z toho nejstarší v Evropě. Velký úspěch strana zaznamenala v období obou světových válek  

a poté od roku 1979, kdy se M. Thatcherová stala premiérkou vlády. Vláda konzervativců se 

udrţela aţ do roku 1997, kdy byla vystřídána Labouristickou stranou v čele s Tony Blairem. 

V květnu 2010 však vyhráli konzervativci parlamentní volby a spolu s liberalisty vytvořili 
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koaliční vládu. V čele konzervativců stojí David William Donald Cameron
27

. Strana 

dlouhodobě podporuje soukromé vlastnictví a podnikání, stejně tak i monarchii. Politika 

konzervativců podporuje redukci vládních intervencí ve většině věcí státu. V určitých 

oblastech však i oni vládní intervence zastávají, např. v oblastech sociální politiky.  

Po vyhraných volbách se strana zaměřuje na sociální problematiku a kvalitu ţivota.  

Do popředí se dostává i problematika ţivotního prostředí, která uţ byla nastíněna předchozími 

vládami. Konzervativní strana aktivně bojovala proti přijetí Lisabonské smlouvy, členům 

strany se nelíbilo přesunutí příliš mnoha pravomocí do Bruselu. Ve straně převládá 

euroskeptický postoj.  

V hospodářské politice je strana známá svým pragmatismem a ekonomickou 

schopností. Konzervativní strana se rozhodla v předvolební kampani upustit od klasických 

témat a problémů, jako jsou např. kriminalita, migrace aj., a zaměřila svou kampaň na 

důsledky vlády labouristů a moţná hospodářská opatření, kterými by převzala zodpovědnost 

za předchozí vládu a pokusila se dostat ekonomickou situaci na pozici před rokem 1997. 

Hospodářská politika posledních let ze strany konzervativců je silně v opozici vůči jednotné 

evropské měně, proti Evropské měnové unii. V oblasti daní jsou pro sníţení přímých daní  

a zastavení růstu všech daní. Podporují také sníţení vládních výdajů. Ve volebním programu 

strana navrhla zvýšení školného, zastavení růstu platů ve veřejném sektoru a také zvýšení 

věku do odchodu do důchodu.  

V oblasti sociální politiky je Konzervativní strana historicky spojována se sociálním 

konzervatismem. Přesto se však vţdy zajímala o sociální problematiku Velké Británie. Mezi 

její zájmy patřilo propojení mezi příjmy a důchody, zvýhodnění svobodných matek apod. 

V posledních uplynulých letech (od let devadesátých) se část konzervativců snaţí  

o modernizaci strany právě v oblasti sociální politiky. Shledávají ji příčinou, proč v těchto 

letech nevyhráli volby a proč jejich strana ztratila na popularitě. Svým sociálním volebním 

programem nezaujala nejpočetnější část voličů, tj. rodiny. Proto se tato část konzervativců 

přiklání k reformě sociální politiky uvnitř strany, pokud chce konkurovat labouristům. 

Naopak druhá část chce zůstat věrná svému tradičnímu programu a přístupu.  

V zahraniční politice se konzervativci stejně jako labouristé obracejí k vyspělým 

ekonomikám, Kanadě, Spojeným státům americkým, Japonsku, Austrálii aj. Konzervativní 

strana vţdy obecně podporovala pestrou škálu mezinárodních aliancí, o čemţ svědčí mnoţství 

                                                 
27

 David William Donald Cameron, dále uţ jen David Cameron, je nejmladším premiérem Velké Británie za 

posledních skoro 200 let.  
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mezinárodních organizací, ve kterých je Spojené království zastoupeno. Nic však nerozdělilo 

členy strany jako Evropská unie. Konzervativci byli zpočátku pro propojený vnitřní trh a také 

pro Evropskou unii, v ohromné míře jim vstup na trh pomohl po druhé světové válce, uţ v té 

době se však začali objevovat euroskeptici, především kvůli postupnému rozšiřování hranic 

Evropské unie a také kvůli stále větším poţadavkům, které si EU kladla. David Cameron  

a jeho nová vláda by byla ochotna plně podporovat Evropskou unii, pokud by došlo  

k projednání klíčových evropských smluv a případné navrácení politických sil zpátky do 

rukou Velké Británie. Ovšem splnění těchto podmínek je na ostatních státech Evropské unie, 

neboť přímo závisí na ochotě souhlasit se změnami v politikách EU. Všeobecně je 

Konzervativní strana pro otevřenou zahraniční politiku ať uţ v rámci Evropské unie nebo se 

státy mimo toto společenství. Nová vláda se přiklání k pokračování ve vztazích se Spojenými 

státy a stejně tak počítá a aktivním zapojením v mezinárodních organizacích a podpoře 

mezinárodního obchodu. 

4.6 Zhodnocení britské vlády v období ekonomické krize 

Stejně jako všechny vlády předtím, měla i vláda Gordona Browna stanovené své 

priority a cíle, kterých chtěla dosáhnout ve zbytku volebního období 2005 – 2009. Dalším 

cílem bylo nepochybně znovu získat popularitu pro Labouristickou stranu, která by vedla  

k dalšímu úspěchu v následujících volbách a prodlouţila by tak období vlády labouristů.  

Bohuţel pro labouristy vypukla v roce 2007 finanční (hospodářská) krize, která se 

postupně rozšířila po celém světě a postihla tak i Velkou Británii. Všechny priority a cíle tak 

byly posunuty do pozadí a byly nahrazeny aktuálními strategiemi pro řešení a sníţení 

důsledků hospodářské krize. Na tvorbě protikrizových opatření se podílela také národní banka 

Spojeného království. 

Vzhledem ke konci krize můţeme uţ nyní posoudit, jak moc úspěšná výše zmiňovaná 

opatření vlády a centrální banky byla. Opatření byla především stimulační a měla vést  

k ekonomickému růstu. Stimulace malých a středních firem měla bezesporu kladný účinek na 

vývoj nezaměstnanosti a na růst reálného HDP. Stejně tak daňové reformy vedly ke stimulaci 

ekonomiky Velké Británie. Celkové zvýšení státních výdajů mělo příznivý vliv na britskou 

ekonomiku, pokud by byly tyto výdaje niţší, je moţné, ţe by došlo k podstatně většímu 

prohloubení krize. Kaţdé opatření má ale většinou dvě strany. Druhou stranou navýšení 

vládních výdajů vedoucí k stimulaci ekonomiky zapříčinily nárůst čistého dluhu jako % HDP. 
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Stejně tak došlo i k obrovskému deficitu státního rozpočtu, jak v celkové sumě mld. GBP, tak 

i jako % HDP.  

Vzhledem k tomu, ţe jiţ teď se Velká Británie vrací k svým původním hodnotám 

makroekonomických agregátů magického čtyřúhelníku (s výjimkou míry nezaměstnanosti), je 

moţné konstatovat, ţe opatření britské vlády Gordona Browna v období krize byla relativně 

účinná, stejně tak hospodářská politika. Bohuţel úspěch minul labouristy v následujících 

volbách.   
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5 Závěr 

Cílem práce bylo nastínit hospodářskou politiku, její vývoj ve Velké Británii v letech 

1997 – 2010. Práce byla zaměřena na vybrané makroekonomické ukazatele (růst reálného 

HDP, průměrnou míru nezaměstnanosti, průměrnou míru inflace, podíl salda běţného účtu 

platební bilance na produktu) s vazbou na magický čtyřúhelník a jeho optimální hodnoty 

stanovené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.  

Ekonomika Velké Británie se v 90. letech rychle rozvíjela a výše zmíněné ekonomické 

ukazatele vykazovaly jedny z nejlepších výsledků v rámci zemí OECD. Díky proměně 

Labouristické strany došlo v roce 1997 k vítězství této strany v parlamentních volbách a Tony 

Blair se tak stal premiérem Spojeného království.  

V období vlády Tonyho Blaira (1997 – 2007) se měnily hlavní priority jednotlivých 

volebních období. V prvním volebním období (1997 – 2001) se stalo prioritou především 

zajištění ekonomické stability a růstu. Stabilita se měla rovnat nebo alespoň se přiblíţit  

k optimu magického čtyřúhelníku. Jiţ od roku 1992 docházelo k růstu reálného HDP, tento 

růst pokračoval i v období 1997 – 2001. Průměrná hodnota růstu reálného HDP v tomto 

období byla 3,57 %, tato hodnota je poměrně blízká optimu magického čtyřúhelníku. Stejně 

tak v oblasti nezaměstnanosti zaznamenala vláda v prvním volebním období Tonyho Blaira 

úspěch. Nezaměstnanost oproti roku 1993, kdy byla 10,2 %, klesla na průměrnou hodnotu 6 

%. Tento pokles byl zapříčiněn programem New Deal. Průměrná míra inflace od roku 1993 

nezaznamenala výrazné změny ve svém vývoji. Inflace mírně klesala, v průměru se však 

přibliţovala optimálnímu stavu 2 %. Podíl salda běţného účtu platební bilance na HDP  

i v minulých letech nabýval záporných hodnot. V roce 1997 byla jeho hodnota -0,1 % a byl 

tak nejblíţe k ideální hodnotě za posledních 20 let. Je třeba tedy konstatovat, ţe hospodářská 

politika v tomto období byla úspěšná. Došlo ke stabilizaci ekonomiky Velké Británie, 

ukazatele magického čtyřúhelníku se blíţily optimálním hodnotám.  

V druhém období vlády Tonyho Blaira se hospodářská politika soustředila především na 

reformu sociální politiky. Sociální systém byl značně zneuţíván, tím rostly veřejné výdaje. 

Bylo třeba reformovat „stát blahobytu“ a tím sníţit výdaje na sociální politiku. Vzhledem  

k ekonomické stabilitě a přiblíţení se k optimu OECD v druhém období, průměrná hodnota 

reálného růstu HDP byla v tomto období 2,6 %, průměrná nezaměstnanost nabývala hodnoty 

4,95 %, průměrná míra inflace byla 1,3 % a podíl salda běţného účtu platební bilance na HDP 
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nabýval hodnot -1,87 %, se hospodářská politika třetího volebního období opět zaměřila na 

sociální reformy.  

Jedním z problémů, se kterým se muselo Spojené království potýkat v období 2005 – 

2009, byla měnící se politická situace, zapříčiněná úpadkem oblíbenosti strany. Období vlády 

bylo ve znamení neklidu uvnitř Labouristické strany. Předběţné volební výzkumy ukázaly 

pokles popularity labouristů u voličů, vina byla přisuzována Tonymu Blairovi a jeho 

náklonnosti k Spojeným státům americkým. I přes úspěchy, kterých Blairova vláda dosáhla  

v ekonomické oblasti, byl Tony Blair přiměn k podání demise královně. Ekonomická situace 

v posledním volebním období Tonyho Blaira byla následující: průměrné tempo růstu reálného 

HDP v období 2005 – 2007 bylo 2,6 %, průměrná míra nezaměstnanosti činila 5,2 %, 

průměrná míra inflace nabývala hodnot 2,2 % a podíl salda běţného účtu platební bilance na 

HDP byl -2,8 %. Všechny hodnoty aţ na podíl salda BÚ PB byla i v tomto období blízko 

optimální hranici magického čtyřúhelníku.  

Tony Blair byl ve funkci premiéra vystřídán Gordonem Brownem, který měl získat zpět 

oblíbenost strany. Bohuţel pro labouristy se tomu tak nestalo. Reformy navrhované  

v Brownových prioritách měly udrţet dobrou ekonomickou situaci a zároveň si naklonit 

voliče, o které strana přicházela. V roce 2007 došlo k prasknutí realitní bubliny na americkém 

trhu, čímţ začala finanční (ekonomická) krize z roku 2008. Labouristická strana, v čele  

s Gordonem Brownem, musela čelit podstatnějšímu problému, neţ byla nepopularita strany. 

Vzhledem k silné provázanosti zahraničního obchodu se Spojenými státy americkými 

zasáhla Velkou Británii krize nejsilněji ze zemí Evropské unie. Propad ekonomiky 

vykazovalo Spojené království jiţ na podzim 2008 a to i přes svůj silný postoj na finančních 

trzích. Stát musel reagovat na tuto krizi rychle a rázně, protoţe jiţ v roce 2009 centrální banka 

Velké Británie sníţila úrokové sazby na 0,5 %, stát začal provádět expanzivní hospodářskou 

politiku formou záchranných balíčků. I přes tato opatření se v roce 2009 dostala ekonomika 

Velké Británie na své dno. Růst reálného HDP ve 2. čtvrtletí 2009 byl - 5,9 %, od dalšího 

čtvrtletí jiţ však začal pomalu narůstat, došlo tak k jeho oţivení. Průměrná míra 

nezaměstnanosti se dostala aţ k 8 %, tato hodnota byla zaznamenána v 1. čtvrtletí 

následujícího roku (2010), od dalšího čtvrtletí jiţ začala mírně klesat. Inflace se v období 

krize pohybovala na stejně úrovni, jakou nabývala před hospodářskou krizí. Mírný nárůst  

v roce 2010 byl způsoben zvýšením objemu peněţních prostředků v ekonomice. Toto zvýšení 

objemu bylo vyvoláno protikrizovým opatřením centrální banky. Stejně tak saldo BÚ PB 
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nebylo příliš ovlivněno. Tento fakt mohl být způsoben oslabením všech vyspělých ekonomik, 

nejenom té britské.  

 Hospodářská politika a opatření proti krizi byla účinná, v roce 2010 se vybrané 

makroekonomické ukazatele dostaly na úroveň před vypuknutím krize.  Vláda Gordona 

Browna krizi zvládla, bohuţel nezvládla získat zpět oblíbenost. V důsledku toho prohrála 

Labouristická strana volby do parlamentu v roce 2010. Ve vedení státu nahradila labouristy 

koaliční vláda Konzervativní strany a Liberálních demokratů.  

Pokud se chce Velká Británie vyvarovat další moţné ekonomické či hospodářské krizi, 

měla by zpřísnit legislativu v oblasti měnových a finančních trhů, aby nemohlo docházet  

k jednoduchému přelivu toxických aktiv z jednotlivých ekonomik. Jiným nabízejícím se 

opatřením by mohla být další reforma sociální politiky a následné sníţení výdajů.  

Hospodářská politika od konce 90. let 20. století byla v rukou jedné politické strany, 

proto je těţké posoudit, zdali mohla být prováděna lépe či naopak. Avšak ekonomická 

stabilita a růst ekonomiky před a následně pak i po krizi naznačuje, ţe hospodářská politika  

a opatření proti krizi byla účinná.  
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Seznam zkratek 

aj. = a jiné 

apod. = a podobně 

BSE = nemoc šílených krav 

BÚ = běţný účet 

CDO = zajištěné dluhové obligace 

CERN = Evropská organizace pro jaderný výzkum 

COBR = Úřad vlády pro instruktáţ 

CPI = index spotřebitelských cen 

EU = Evropská unie 

EUR = euro 

FAO = Organizace spojených národů pro výţivu a zemědělství 

GBP = britská libra 

HDP = hrubý domácí produkt 

HNP = hrubý národní příjem 

HICP = harmonizovaný index spotřebitelských cen 

IBRD = Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

IMF = Mezinárodní měnový fond 

kol. = kolektiv 

mld. = miliarda 

např. = na příklad 

NATO = Severoatlantická aliance 

OECD = Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj  

OSN = Organizace spojených národů 

p.b. = procentuální bod  

PB = platební bilance 

popř. = popřípadě  

PPI = index cen výrobců 

SNŮ = systém národních účtů 

str. = strana 

tj. = to je 

tzv. = tak zvaný 

UNESCO = Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 
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USA = Spojené státy americké 

USD = americký dolar 

VB = Velká Británie 

WHO = Světová zdravotnická organizace 

WTO = Světová obchodní organizace 
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