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Abstrakt 

Tématem práce jsou motivace, které vedly Irskou republiku ke vstupu do Evropského 

společenství v roce 1973. Práce si klade za cíl na základě historických souvislostí 

identifikovat klíčové stimuly, jež podnítily Irsko ke členství. Dále pak zhodnocení 

naplnění irských očekávání v rámci členství. Práce usiluje o zodpovězení následujících 

otázek: Proč chtělo Irsko vstoupit do Evropského společenství? Splnily se po vstupu 

irská očekávání? Irská situace byla formována historickou zkušeností a zejména vazbou 

na Velkou Británii, která se promítla významným způsobem do všech motivací. Irsko 

nejvíce stimulovala ke vstupu jeho špatná hospodářská situace ve spojitosti se závislostí 

na britském trhu. Irsko očekávalo, že mu členství přinese hospodářský růst a snížení 

úzké orientace na Británii. Dalšími klíčovými motivacemi byly irská suverenita a její 

zvýšení a posun v řešení severoirského konfliktu. Srovnáním stanovených kritérií práce 

dochází ke zhodnocení, zda byla irská očekávání od členství naplněna s tím, že se 

koncentruje na nejvlivnější irskou motivaci. Vývoj irského HDP a emigrace spolu 

s vývojem sektorů a zahraničního obchodu odrážely irskou ekonomickou situaci a její 

rozvoj. Destinace irského exportu a původ importu reflektovaly vývoj irské vazby na 

Británii. Srovnáním těchto kritérií práce dospěla k závěru, že se irská ekonomická 

situace mírně zlepšila v krátkodobém horizontu po vstupu do ES a podstatné zlepšení se 

projevilo v dlouhodobém časovém horizontu. 

 

Abstract 

This thesis deals with Irish motivations for accession to European Community in 1973. 

Irish historical background and it´s close relations with United Kingdom influenced 

Irish situation in 1950s, when the state´s economy struggled with difficulties. Based on 

this context this paper identifies the main Irish motivations, why Ireland decided to join 

the EEC. They are as follows: the most influential was Irish weak economy and 

development in relation to the significant Irish dependence on British market. Ireland 



 
 

   

expected from the membership faster economic growth connected with modernization 

and diversification of Irish traditional markets. The other two important motivations 

were Irish sovereignty and it´s development and the situation in Northern Ireland. Next 

part of the thesis analyses how the most dominant motivations were realized after the 

accession. Comparing the criteria – Irish GDP, emigration and trade – before and after 

the accession shows the development of Irish economic situation. The changes in 

destinations of Irish export and sources of import reflect decrease in Irish dependence 

on British market. All criteria and both parts of the motivation are studied in short term 

after the accession and in a long term. 
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1. Úvod 

Tématem této bakalářské práce jsou motivace, které vedly Irskou republiku ke 

vstupu do Evropského společenství v roce 1973. Irská situace před vstupem do ES, jeho 

historická zkušenost a unikátní vztah s Velkou Británií formovaly specifické důvody, 

proč se Irsko rozhodlo usilovat o členství a následně pro vstup do ES. Tyto důvody jsou 

předmětem následujícího rozboru spolu s analýzou naplnění irských očekávání od 

členství.  

Cílem práce je na základě historických souvislostí identifikovat klíčové stimuly, 

jež podnítily Irsko ke vstupu do Evropského společenství. Dále pak zhodnocení 

naplnění irských očekávání v rámci členství. Práce usiluje o zodpovězení následujících 

otázek: Co vedlo Irskou republiku ke vstupu do ES? Jaké motivace byly klíčové? Byla 

Irská očekávání od členství naplněna? Do jaké míry a v jakém časovém horizontu? 

 Rozbor historických souvislostí vede k identifikaci třech hlavních motivací 

Irska pro vstup do ES: zvýšení irské suverenity, dosažení pokroku v řešení konfliktu 

v Severním Irsku a zlepšení irské ekonomické situace v souvislosti se snížením 

závislosti na britském trhu. Poslední zmíněná motivace se ukázala jako nejvíce 

ovlivňující a formující irské rozhodnutí vstoupit do Evropského společenství. Vzhledem 

k možnostem a rozsahu této práce je prostor pro zhodnocení naplnění pouze jedné ze tří 

klíčových motivací. Z důvodu významného vlivu na rozhodnutí pro vstup je 

analyzována nejdominantnější irská motivace, tedy zlepšení irské ekonomické situace 

ve spojitosti se závislostí na Velké Británii. Z výsledku srovnání stanovených kritérií 

v době před vstupem Irska do ES a po něm vyplývá, že tato motivace byla naplněna. 

 

1.1. Rozbor literatury 

Tato práce vychází především z děl a studií irských autorů, což poskytuje 

autentický náhled na problematiku z pozice Irů. Tento pohled doplňují publikace 

českého experta na Irsko a evropskou integraci, Doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčíka, 

LL.M., Ph.D. Jeho práce významně přispěly k pochopení irské cesty do Evropského 

společenství a vlivu irské závislosti na Británii na rozhodování o vstupu.  



   

 

3

  

Irské zdroje této práce lze rozdělit do dvou hlavních skupin, kdy jedna se zabývá 

Irskou republikou v souvislosti s Evropským společenstvím/Evropskou Unií a druhá 

skupina se zaměřuje na irskou ekonomiku a vývoj irského hospodářství. Irské tituly z 

první skupiny jsou např. Ireland and the European Union, Ireland and the European 

Community a další. Tato skupina titulů byla významná pro porozumění historického 

pozadí irské integrace a irské zkušenosti v Evropském společenství/EU. Druhá skupina 

titulů zahrnující např. The Single European Market and Irish Economy, Stabilization 

and growth in the EC periphery a další umožnila pochopení irské ekonomické situace a 

jeho hospodářského vývoje před i po vstupu do ES. 

Další zdroje jako např. Dějiny Irska, Konflikt v Severním Irsku, Suverenita 

malého státu v Evropské Unii a další, doplňovaly výše zmíněné hlavní zdroje o 

historické souvislosti, širší kontext a podrobnější informace o dílčí problematice. Mezi 

podstatné zdroje této práce se také řadí publikace That was then, This is now vydaná 

Irským statistickým úřadem, která shrnovala vývoj Irska v různých oblastech a 

dokládala ho statistikami. Další statistické údaje práce čerpala z databází OSN, Irského 

statistického úřadu a Mezinárodního měnového fondu. 

 

1.2. Metodologie 

Tato práce se zabývá jedním případem – případem irského vstupu do ES, lze ji 

tedy klasifikovat jako případovou studii. Taktéž je empirickou statí. Jak uvádí 

Šanderová, v rámci empirické stati jsou nejprve formulovány otázky, poté je zvolena 

metodologie, kterou budou zodpovězeny a dál následuje analýza nasbíraných dat a 

učinění závěrů.1 Tato práce v úvodu stanovuje výzkumné otázky jaké byly irské 

motivace pro vstup do ES a zda byly naplněny. Následuje přihlášení se k metodologii 

komparace a dále samotná analýza a závěry. Tímto práce splňuje charakteristiku 

empirické stati. 

První kapitolu této práce lze klasifikovat jako kompilaci. Podle Šanderové je 

kompilace charakteristická výkladem problému z několika zdrojů a propojením různých 

                                                           
1 Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Slon, Praha 2009, str. 59-60. 
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poznatků do jednoho celku.2 První kapitola propojuje fakta z českých i irských zdrojů o 

historickém kontextu, o irsko-britském vztahu a o motivacích a je tvůrčím zpracováním 

poznatků jiných autorů. Tuto kapitolu lze označit za „syntézu relevantních myšlenek“3, 

a tedy za kompilaci. 

Poznání jednoho konkrétního případu je možné využitím komparativní metody, 

jež ve společenských vědách nahrazuje experiment.4 Říchová uvádí, že v rámci 

komparace je možné na základě nalezení a porovnání vývoje zvoleného prvku vyvození 

závěrů z těchto poznatků.5 Druhá kapitola zkoumá jeden případ – naplnění 

nejdominantnější irské motivace pro vstup do ES. Srovnáním vývoje jednotlivých 

kritérií a následným vyvozením závěrů tato kapitola taktéž odpovídá charakteristice 

komparace od Říchové.  

Sledování proměn v určitém časovém období souběžně s časovou osou je, jak 

uvádí Hroch, diachronní přístup. Ten se překrývá s progresivní metodou zpracovávající 

události tak, jak po sobě následovaly.6 Druhá kapitola srovnává kritéria a jejich vývoj 

paralelně s časovou osou – od roku 1961 přibližně do konce 80. let, čímž odpovídá 

diachronní analýze. Zhodnocením nejprve starších událostí splňuje charakteristiku 

progresivní metody. 

Na základě Hrochovy metodické úvahy7 je definován objekt komparace a 

stanoven její cíl, zvolena kritéria a postup v čase. Objektem komparace je dominantní 

motivace, jež vedla Irsko ke vstupu do ES. Tedy irská ekonomická situace v souvislosti 

se závislostí na britském trhu. Cílem komparace je zhodnocení, zda tato motivace byla 

po vstupu do ES naplněna a v jakém časovém horizontu. Prvním sledovaným kritériem 

je irské HDP. Jak uvádí Samuelson, HDP je základním ekonomickým ukazatelem, 

reflektuje ekonomickou rozvinutost země a umožňuje poznat, zda ekonomika zažívá 

pokles nebo růst.8 Vývoj irského HDP tedy vhodně reflektuje zlepšení irské ekonomické 

situace a tedy naplnění zkoumané motivace. 

                                                           
2 Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, str. 67-70. 
3 Ibid., str. 67. 
4 Říchová, Blanka: Komparativní metoda v politologii, In: Dvořáková, Vladimíra a kol., Komparace 
politických systémů, Základní modely demokratických systémů, Oeconomica, Praha 2008, str. 8-10. 
5 Říchová: Komparativní metoda v politologii, str. 8-10. 
6 Hroch, Miroslav: Úvod do studia dějepisu, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1985, str. 208. 
7 Hroch: Úvod do studia dějepisu, str. 235-237. 
8 Samuelson, P.A.; Nordhaus, W.D.: Ekonomie 18. vydání, NS Svoboda, Praha 2007, str. 408 a 424. 
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Hospodářství ekonomicky vyspělých států v určitém momentu prodělalo 

přechod od zemědělství k průmyslu a terciárnímu sektoru. Na základě toho a 

v souvislosti s irskou dlouhodobou závislostí na zemědělství lze reorientaci na 

sekundární sektor a služby považovat za kritérium vhodně odrážející irský ekonomický 

rozvoj. Na odklonu od primárního sektoru jak v zaměstnanosti, tak na podílu na HDP 

lze vysledovat naplnění irské motivace pro vstup do ES. Emigrace je v Irsku 

dlouhodobou ustálenou reakcí na nevyhovující podmínky v zemi. Zhodnocením jejího 

vývoje lze analogicky zhodnotit vývoj irské hospodářské situace. Je možné vycházet 

z předpokladu, že zlepšila-li se irská emigrace zlepšila se i hospodářská situace. 

Vzhledem ke své poloze a velikosti ekonomiky je Irsko závislé na zahraničním 

obchodu. Dovoz a vývoz mají signifikantní význam pro irské hospodářství, a lze tedy 

předpokládat, že zlepšení bilance zahraničního obchodu znamená zlepšení stavu irského 

hospodářství. Na základě toho lze z vývoje exportu a importu odvodit vývoj irské 

ekonomické situace. Obdobně reflektuje hospodářskou situaci skladba irského exportu. 

V době větší orientace Irska na zemědělství exportu dominovaly zemědělské produkty. 

Odklonem od zemědělství, tedy modernizací irského hospodářství, v exportu začaly 

převažovat jiné, než zemědělské komodity.  

Destinace irského zahraničního obchodu reflektují závislost na britském trhu a 

její vývoj. Irsko dlouhodobě vyváželo především do Velké Británie a export do 

ostatních destinací byl minimální. Tento vzorec zahraničního obchodu byl pro Irsko 

velmi limitující, a proto Irové ve vstupu do ES viděli šanci na jeho změnu. Otevření 

Společného trhu pro irské produkty by umožnilo export na jiný, než britský trh a tím by 

se snížila irská závislost na Velké Británii. Diverzifikace irských odbytišť tedy 

zachycuje snížení irské závislosti na britském trhu a tím naplnění irské motivace ke 

vstupu do ES. 

Všechna kritéria jsou srovnávána ve třech hlavních časových intervalech. Od 

první irské přihlášky do ES po poslední rok před vstupem, tedy mezi lety 1961-72. Dále 

v krátkodobém časovém horizontu po vstupu do Evropského společenství mezi roky 

1973-77 a poté od roku 1978 přibližně do konce 80. let s možným přesahem některých 

jevů až do let 90. Takto stanovené časové intervaly umožňují srovnání kritérií a jejich 

vývoje v době před vstupem s krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým časovým 

horizontem a zodpovězení otázky kdy došlo k naplnění dané motivace. Vývoj v prvních 
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pěti letech členství odráží okamžité zisky ze vstupu do ES, oproti tomu v dlouhodobém 

časovém horizontu se projevují jiné prvky ekonomického rozvoje. 

 

1.2.1. Europeizace 

Lenka Rovná uvádí, že europeizace sleduje důsledky evropského integračního 

procesu na členské státy Evropské Unie.9 Ačkoliv tato práce taktéž sleduje dopady 

vstupu do Evropského společenství na Irsko, teorii Europeizace pro zodpovězení 

výzkumných otázek nevyužívá. Fenomén europeizace má velmi široký záběr.10 

Europeizace či evropeizace je pojem vymezený mnoha různými definicemi, které 

zahrnují odlišná pojetí jak hloubkou, tak šířkou.11 Většina autorů se shoduje, že se 

(alespoň z části) jedná o vliv Evropské unie na přistoupivší stát. Zejména se europeizace 

zabývá účinky EU na politický a právní systém státu, jeho vnitřní uspořádání, aktéry, 

instituce, rozhodovací procedury, politické a sociální procesy.12 Tato práce se na 

základě irských motivací pro vstup zabývá vývojem irské ekonomické situace a 

závislostí na britském trhu. Tímto specifickým zaměřením se vymyká standardním 

pojetím europeizace a předměty zkoumání této práce se podstatně liší od zkoumaných 

objektů europeizací. Práce sleduje vliv členství z jiného pohledu než europeizace, proto 

její využití není směrodatné. 

 

1.3. Struktura práce 

Tato práce se člení na dvě dílčí kapitoly. První z nich se zabývá identifikací 

klíčových motivací Irska pro vstup do ES a druhá analyzuje naplnění nejvlivnější 

                                                           
9 Rovná, Lenka: Členské státy EU jako základ evropské institucionální architektury, In: Evropská Unie 
v členských státech a členské státy v Evropské Unii, Rovná, Lenka a kol., VIP Books, Praha 2007, str. 10. 
10 Havlík, Vlastimil; Pejša, Pavel: Europeizace jako předmět výzkumu v sociálních vědách, 
http://mve.fss.muni.cz/mpsv/download/doc/publikace/evropeizace_jako_predmet_vyzkumu_v_socialnich
_vedach.pdf, (kontrola 2. 1. 2012), str. 3. 
11 Druláková, Radka: Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské Unii. Europeizace 
vybraných zemí EU, Mezinárodní politika, 24.6.2009. 
12 Druláková: Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské Unii a Börzel, Tanja; 
Risse, Thomas: When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change, 2000, 
http://eiop.or.at/eiop/pdf/2000-015.pdf, (kontrola 2.1.2012) str. 1-3, Havlík; Pejša: Europeizace jako 
předmět výzkumu v sociálních vědách, str. 3 a Rovná: Členské státy EU jako základ evropské 
institucionální architektury, str. 10 a Nugent, Neill: The Government and Politics of the European 
Union, Palgrave Macmillan, England 2010, str. 255-258. 
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motivace na rozhodnutí po vstupu. První úsek práce identifikuje tři klíčové motivace, 

jež Irsko stimulovaly k usilování o členství a následně ke vstupu do Evropského 

společenství. Tyto motivace jsou identifikovány na základě irské historické zkušenosti, 

která se spolu s irsko-britským vztahem podstatně promítla do irské situace ve 

zkoumaném období. Druhá část práce sleduje na základě vývoje irského HDP, rozložení 

sektorů, emigrace a vývoje zahraničního obchodu, zda se zlepšila irská ekonomická 

situace po vstupu do ES. Tato kapitola dále zachycuje vývoj irské závislosti na Británii 

rozborem destinací irského exportu. 

První podkapitolou kapitoly Motivace je Historický kontext. Tato podkapitola 

sleduje linii irských historických událostí s důrazem na irsko-britský vztah a jeho vývoj. 

Fakta v této kapitole jsou nezbytná pro správnou identifikaci irských motivací pro vstup 

do Evropského společenství. Poté následují podkapitoly zabývající se jednotlivými 

motivacemi. Severoirský konflikt je rozebrán v podkapitole 2.2., suverenita je 

předmětem podkapitoly 2.3. a ekonomickou situací se zabývá podkapitola 2.4. 

Ekonomická situace. Tato podkapitola podrobněji rozebírá aspekt zemědělství v oddíle 

2.4.1 Zemědělství a vazbu na Británii v oddíle 2.4.2 Ekonomická vazba na Británii. Na 

závěr následuje Shrnutí 2.5., kde je identifikována nejdominantnější motivace, 

provázanost jednotlivých motivací a jejich souvislost s Velkou Británií. 

Předmětem druhé kapitoly je zhodnocení naplnění nejdominantnější irské 

motivace pro vstup do ES. Na začátku této kapitoly je zařazena stručná charakteristika 

irské ekonomiky, kterou je třeba vzít na vědomí při následující analýze. Tato kapitola je 

rozčleněna na podkapitoly dle jednotlivých srovnávaných kritérií. Vývoj irského HDP 

je sledován v podkapitole 3.2. Podkapitola 3.3. Sektory rozebírá rozložení sektorů 

irského hospodářství. Irskou emigraci analyzuje podkapitola 3.4. Emigrace a 

podkapitola 3.5. Export, import se zabývá irským zahraničním obchodem. 

V podkapitole 3.6. jsou shrnuty poznatky ze srovnání daných kritérií a je zodpovězena 

dílčí výzkumná otázka. 

 

1.4. Pojmy 

Tato kapitola obsahuje objasnění termínů a pojmů užitých v práci, jejichž 

jednoznačné vymezení a podrobnější specifikace je pro následující kapitoly podstatné. 
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Jedná se o objasnění názvu Irska a Evropského společenství a poté o definici suverenity. 

V souvislosti  ní je také třeba uvést jak se snižuje vstupem do ES/EU a jaké je postavení 

malých členských států. 

 

1.4.1. Irská republika  

Tato práce se zabývá Irskou republikou – Republic of Ireland a používá pro ni 

také označení Irsko. Jedná se o stát založený v roce 1922, který se rozkládá převážně na 

jižní části irského ostrova a zabírá jeho větší část. Irsko se ucházelo samostatně o 

členství v Evropském společenství. Na rozdíl od toho Severní Irsko – Northern Ireland 

vstupovalo do evropských struktur pod Velkou Británií. Pro označení severní části 

ostrova tato práce užívá také název Ulster. Pro obyvatele Irska práce aplikuje označení 

Irové, v případě obyvatel Ulsteru je uvedeno, že se jedná o obyvatele Severního Irska. 

 

1.4.2. Evropská integrace 

Evropský integrační proces od svého počátku prošel mnoha fázemi, které jsou 

spojeny s různými názvy jednotlivých uskupení. Irsko podávalo svou první přihlášku 

v roce 1961 ještě do Evropského hospodářského společenství (EHS). Název Evropské 

společenství (ES) se začal užívat až po podpisu Slučovací smlouvy v roce 1965. 

Z důvodů terminologického zjednodušení tato práce užívá termín „vstup do Evropského 

společenství“ i pro první přihlášku, která ještě směřovala do EHS. 

 

1.4.3. Suverenita 

Pro účely této studie je nezbytné jasně stanovit definici suverenity, která je 

v následujících kapitolách užívána. Rosůlek a Romancov uvádí dvě různé definice státní 

suverenity, obě rozlišují suverenitu neboli svrchovanost vnitřní a vnější. První definice 

vymezuje vnitřní suverenitu tak, že stát ovládá občanskou společnost, a vnější tak, že 

stát má právo vykonávat jurisdikci nad svým obyvatelstvem a územím a je za ni 
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odpovědný.13 Druhá definice formuluje vnitřní svrchovanost jako územní výsost a právo 

disponovat se stáním územím a vnější svrchovanost tak, že stát je plnoprávným 

subjektem mezinárodního práva.14 Vzhledem k tomu, že tato studie pracuje s irským 

územím a s pozicí Irska na mezinárodní úrovni, nadále je aplikována výše zmíněná 

druhá definice státní suverenity, která lépe odpovídá účelům této práce. Příkladem 

vnitřní svrchovanosti státu je vydávání zákonů a jejich vynucování či vykonávání 

politik. Příkladem vnější suverenity je vykonávání zahraniční politiky či uzavírání 

mezinárodních smluv. 

Jak uvádí Lenka Rovná, v rámci integračního procesu do Evropské Unie (nebo 

do Evropského společenství) státy přesouvají část svého rozhodovacího procesu na 

evropskou úroveň. Tato část rozhodování ovšem zpětně závisí na členských státech a 

jejich hledání kompromisů a členské státy se účastní sdíleného vládnutí.15 Členské státy 

zhodnotily, že je pro ně členství výhodnější než zůstat mimo integraci, a za výhody, 

které jim členství přináší, platí „daň“ v podobě snížené státní suverenity.16 Nicméně, jak 

uvádí Neill Nugent, omezení suverenity pod Evropskou Unií je legální přesun 

suverenity ze státu na vyšší úroveň, které je vědomé a kontrolované. Při takto snížené 

suverenitě mají státy nad rozhodováním kontrolu a mohou ho ovlivnit, na rozdíl od 

jiných omezení.17 

O omezení státní suverenity v Evropské unii pojednává Petr Drulák ve svém 

článku Suverenita malého státu v Evropské unii. Jeho poznatky lze analogicky převzít 

také pro případ Evropského společenství v době vstupu Irska. Stát se vstupem do ES 

vzdal části svých pravomocí, které jsou tradičně součástí vnitřní státní svrchovanosti 

(např. zemědělská politika). Některé oblasti stát ovlivňoval pouze skrz orgány a 

instituce Evropského společenství.  Ve sféře vnější státní suverenity došlo jak 

k oslabení, tak k posílení. Výkon některých politik byl omezen, ale státy měly možnost 

účastnit se efektivních jednání, naskytly se jim donucovací mechanismy a i mimo 

Evropské společenství se staly důležitými hráči na mezinárodní scéně. Toto platí 

                                                           
13 Romancov, M.: Politická geografie a geopolitika, In: Cabada, Ladislav; Kubát, Michal a kol.: Úvod do 
studia politické vědy, Eurolex Bohemia, Praha 2004, str. 49 a Rosůlek, P.: Politika jako předmět zájmu 
politické vědy, In: Cabada, Ladislav; Kubát, Michal a kol.: Úvod do studia politické vědy, Eurolex 
Bohemia, Praha 2004, str. 434. 
14 Rosůlek, P.: Politika jako předmět zájmu, str. 434. 
15 Rovná: Členské státy EU jako základ evropské institucionální architektury, str. 7. 
16 Nugent: The Government and Politics of the European Union,  str. 13-17. 
17 Ibid., str. 1-2. 
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zejména pro malé státy, jímž Irsko bylo. Vnitřní suverenita byla omezena všem státům 

stejně a tím se vyrovnával rozdíl mezi malým a velkým členským státem. Z výše 

zmíněného lze vyvodit, že vstup do ES měl v konečném důsledku pozitivní vliv na 

státní suverenitu a její posílení především malých států, a tedy Irské republiky.18 

 

2. Motivace 

Tato kapitola se zabývá klíčovými motivacemi, jež ovlivnily irské rozhodnutí 

vstoupit do Evropského společenství. Formuluje odpovědi na otázky: Co vedlo Irskou 

republiku ke vstupu do Evropského společenství? Jaké motivace byly klíčové? Na 

základě historických souvislostí a zhodnocení situace Irska před rokem 1973 tato 

kapitola usiluje o identifikaci nejvlivnějších stimulů. 

Irské historické zkušenosti a jeho nestandardní vztah s Velkou Británií se zcela 

zásadním a unikátním způsobem promítly do motivací pro vstup do ES. Z tohoto 

důvodu je nezbytné tyto souvislosti před identifikací klíčových motivací uvést. Základní 

linie irských historických událostí s důrazem na irsko-britské vztahy je tedy předmětem 

první podkapitoly.  

 

2.1. Historický kontext 

Kořeny problematických a nerovných vztahů mezi Irskou republikou a Velkou 

Británií sahají hluboko až do 12. století, kdy britský panovník poprvé expandoval na 

území Irska. Od tohoto momentu do Irska začali proudit britští kolonizátoři, následovaly 

boje o irské pozemky a později náboženský útlak a perzekuce irského tradičně 

katolického obyvatelstva (přesídlování do neúrodných západních oblastí, diskriminační 

trestní zákony založené na náboženském klíči, atd.).19 I přes tyto nepříznivé podmínky 

                                                           
18Drulák, Petr: Suverenita malého státu v Evropské unii, 12. 3. 2003, Britské listy, 
http://www.blisty.cz/art/13964.html, (kontrola 2.1.2012). 
19 Šlosarčík, Ivo: Politický systém Irska, Slon, Praha 2007, str. 13-25 a Frank, Jan: Konflikt v Severním 
Irsku, Triton, 2006, str. 9-20. 
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si Irové až do konce 18. století udrželi poměrně širokou autonomii v rámci personální 

unie s Británií.20  

Personální unie mezi Británií a Irskem byla přeměněna na reálnou v roce 1801. 

Vzniklo tak Spojené Království Velké Británie a Irska. Parlament v Dublinu zanikl a 

Irové byli nově zastoupeni přímo v parlamentu v Londýně. V průběhu 19. století se 

začal formovat irský nacionalismus a snahy o zlepšení irského postavení. Tyto snahy 

usilovaly paralelně na jedné straně o zlepšení stávajícího stavu pod Británií, na straně 

druhé o zrušení unie a obnovení irské samostatnosti. Irové se snažili o posilování své 

kultury, ekonomiky a o zrovnoprávnění katolíků.21  

Britsko-irské vztahy byly významně narušeny ve 40. letech 19. století britskou 

reakcí na hladomory v Irsku vyvolané epidemií bramborové plísně. Británie nebyla 

schopna Irsku efektivně pomoci a zároveň vymáhala poplatky za pronajatou půdu od 

vyhladovělých a zbídačených irských rodin.22 Důsledkem hladomoru došlo v Irsku 

k velkému populačnímu poklesu – nejen vymřením irských obyvatel, ale také jejich 

velkou emigrační vlnou do Spojených států či do Británie. Tato emigrační vlna 

pokračovala do konce 19. Století a ustavil se tak vzorec typické irské emigrační 

tendence při nevyhovujících podmínkách v zemi. Navíc tak významný pokles populace 

negativně ovlivňoval irskou ekonomiku po následujících 150 let. Dalším narušením 

vzájemných vztahů byla pozemková válka v 70. letech 19. století.23   

Katolické snahy o obnovení irské autonomie v průběhu 19. století se střetávaly 

s protestantským úsilím o zachování unie s Velkou Británií alespoň v oblastech, kde 

měli protestanti většinu (v tu dobu oblast Ulsteru a Dublinu). Zákon Home Rule měl 

obnovit britsko-irské uspořádání jako před rokem 1801. Irsko mělo získat vlastní 

parlament v Dublinu, ale měly být zachovány právní, ekonomické a personální vazby na 

Velkou Británii.24 Tento zákon několikrát neprošel britským parlamentem a byl přijat až 

v roce 1914. Jeho účinnost se odložila po skončení první světové války, ale v Irsku do té 

                                                           
20 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 13-25. 
21 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 13-25 a Frank: Konflikt v Severním Irsku, str. 9-29. 
22 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 13-25. 
23 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 13-25 a Swift, Hugh: Ireland: From modest beginnings to a big 
player, South African Joural of International Affairs 10, č. 1, 2003, str. 103-113, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10220460309545413?journalCode=rsaj20, (staženo 17. 9. 
2011). 
24 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 25-34 a Frank: Konflikt v Severním Irsku, str. 30-43 a Laffan, 
Brigit; O´Mahony, Jane: Ireland and the European Union, Palgrave Macmillan, 2008, str. 8-12. 
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doby došlo ke změně poměrů. V roce 1916 vypuklo pod taktovkou Republikánského 

bratrstva Velikonoční povstání v Dublinu, které Británie rychle potlačila a zareagovala 

velmi tvrdými tresty (popravami či doživotním vězením) pro povstalce, což irské 

obyvatele pobouřilo a povstalci se stali národními mučedníky.25 

Ideologickým nástupcem Republikánského bratrstva a hlavní silou odporu proti 

Velké Británii se stala strana Sinn Féin (My sami). Ta začala podnikat drobné útoky na 

britská místa v Irsku, na které Británie reagovala vysláním zvláštních jednotek Black 

and Tans. Mezi nimi a Irskou republikánskou armádou (IRA) docházelo ke střetům. 

Největším z nich byla tzv. krvavá neděle v roce 1920. Strana Sinn Féin v roce 1918 

porazila ve volbách tradiční irské strany a její zástupci se sešli v Dublinu na prvním 

zasedání irského parlamentu. Poté, co parlament přijal deklaraci o nezávislosti Irska, byl 

britskou armádou rozehnán.26  

Po volbách 1921, ve kterých všechny mandáty získala Sinn Féin, došlo k jednání 

o budoucím soužití Velké Británie a Irska. Tato jednání vyústila v kompromisní dohodu 

– Irsko získalo statut dominia a došlo k uznání autonomie Severního Irska na Dublinu. 

Tato dohoda rozklížila Sinn Féin, protože část zástupců souhlasila s kompromisem a 

část zástupců požadovala radikálnější řešení. Ve volbách 1922 obyvatelstvo podpořilo 

prokompromisní část strany. Radikální zástupci výsledek voleb neuznali a vypukla 

občanská válka, která skončila jejich prohrou.27 

Anglo-Irish treaty z roku 1921 umožnila vznik samostatného irského státu. 

V říjnu 1922 vznikla první irská ústava, která ovšem Irsku nepřinesla plnou suverenitu. 

Statut dominia28 Svobodný Irský stát v mnohém omezoval. A to zejména v zahraniční 

politice, kterou Irsko nemohlo vykonávat samostatně, a územně, protože oblasti 

Severního Irska zůstali pod Velkou Británií. Třicátá léta jsou charakteristická 

„salámovou politikou“ postupného zvětšování polosuverénního statutu Svobodného 

irského státu, a tím vyvolanou obchodní válkou s Británií.29  

                                                           
25 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 25-34 a Frank: Konflikt v Severním Irsku, str. 30-43 a Laffan; 
O´Mahony: Ireland and the European Union,  str. 8-12. 
26 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 25-34 a Frank: Konflikt v Severním Irsku, str. 30-43 a Laffan; 
O´Mahony: Ireland and the European Union,  str. 8-12. 
27 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 25-34 a Frank: Konflikt v Severním Irsku, str. 30-43 a Laffan; 
O´Mahony: Ireland and the European Union,  str. 8-12. 
28 Dominion of British Commonwealth. 
29 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 25-34 a Frank: Konflikt v Severním Irsku, str. 30-43 a Laffan; 
O´Mahony: Ireland and the European Union,  str. 8-12. 
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Významný irský politik a premiér od roku 1932, Éamon de Valera, se aktivně 

snažil o odbourání irské závislosti na Velké Británii. Završením tohoto procesu bylo 

prohlášení Irska o samostatné zahraniční politice v roce 1936, zahájení vydávání 

vlastních cestovních dokladů, vydání nové irské ústavy v roce 1937 a smlouva o 

odchodu britských vojenských jednotek z roku 1938. Přestože nová ústava měla 

republikánský charakter, nedošlo k vyhlášení republiky a Svobodný Irský stát zůstal 

součástí Commonwealthu. Odchod vojenských jednotek byl spojen s koncem obchodní 

války.30 

Ve druhé světové válce Irsko striktně trvalo na zachování své neutrality a do 

války se nezapojilo.31 Irská neutralita vůči Velké Británii byla méně striktní, ale ta jí 

nesla velmi negativně. Právě kvůli své neutralitě se Irsko po skončení druhé světové 

války dostalo do mezinárodní izolace. Bylo považováno za malý, periferní a izolovaný 

stát, a proto nebylo přizváno k vytváření struktur OSN a nezapojilo se do 

západoevropského vojenského paktu. Irští vyjednavači tak měli horší pozici a Irsko 

nemohlo z počátku využívat Marshallův plán a později dostalo horší podmínky než 

ostatní demokratické státy Evropy. Studená válka odhalila irskou slabou pozici na 

mezinárodním poli a jeho izolaci.32 Do 60. let bylo Irsko nejméně integrovaným státem 

Evropy.33 

V roce 1949 irská vláda vyhlásila republiku. Británie irský odchod z 

Commonwealthu přijala smířlivě a vydala příslušné zákony pro další vzájemnou 

koexistenci. Přes formální nezávislost Irské republiky přetrvávala její silná ekonomická 

závislost na Velké Británii. V 50. letech se Irsko snažilo o upevnění a stabilizaci své 

nezávislosti, což se projevilo jeho zvýšenou aktivitou v zahraniční politice. V roce 1955 

Irsko vstoupilo do OSN a bylo tak zahájeno „zlaté období“ jeho zahraniční politiky. 

Irsko pokračovalo navázáním diplomatických vztahů s EHS, což byl důležitý krok pro 

jeho cestu k integraci.34  

                                                           
30 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 25-34. 
31 To se Irsku podařilo především díky jeho geografické poloze. 
32 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 161-170 a Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, 
str. 8-19. 
33 Girvin, Brian: Before the Cetic Tiger: Change Without Modernisation in Ireland 1959-1989, The 
Economic and Social Review, Vol. 41, No. 3, Autumn, 2010, str. 349-365, http://www.esr.ie/vol41_3/07-
girvin.pdf, (kontrola 2.1.2012)., str. 351. 
34 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 161-170 a Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, 
str. 8-26. 
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V 50. letech se Irsko v důsledku ekonomické politiky aplikované po jeho 

osamostatnění potýkalo s hospodářskou stagnací. Z toho důvodu byla od poloviny 50. 

let irská ekonomická strategie reformována. Do té doby byla konzervativního 

charakteru, aplikovala protekcionalismus a různá další omezení. V roce 1958 byl přijat 

nový ekonomický plán, který měl Irsko vést k liberalizaci ekonomiky.35  

V 60. letech Irsko dle svého nového ekonomického plánu pracovalo na opuštění 

ochranářství, větší otevřenosti a akceptaci volného trhu. Poprvé od osamostatnění nastal 

obrat od upevňování nezávislosti k požadavku sdílené suverenity v rámci evropské 

integrace. Ve snaze Irska o vstup do Evropského společenství se projevila jeho 

specifická a úzká vazba na Velkou Británii. V roce 1961 Irsko vyčkávalo, zda Británie 

podá přihlášku ke členství či nikoliv, a irská vláda deklarovala, že není možný vstup 

Irska bez Británie.36  

Státy Šestky důkladně zvažovaly, zda je Irsko vhodným kandidátem pro členství. 

Zabývaly se zejména jeho neutralitou a tím i neúčastí ve vojenských paktech a také jeho 

málo vyvinutou ekonomikou. Předpokládalo se, že přístupová jednání, která byla 

s Irskem zahájena v roce 1962, vyústí v členství od roku 1964. Nestalo se tak, protože 

Britské členství vetoval generál de Gaulle v roce 1963 a Irsko následně svou přihlášku 

stáhlo.37 Irsko se soustředilo na zlepšení své ekonomické situace, v roce 1966 se stalo 

přidruženým členem ESVO a zůstalo otevřené možnosti členství v Evropském 

společenství v budoucnosti. Druhá irská přihláška z roku 1967 skončila stejně jako ta 

první stažením po vetu pro Británii.38 

Nová přístupová jednání byla otevřena v roce 1969 summitem v Haagu a 

formální počátek rozšiřovacích rozhovorů zahájen v červnu 1970. V tomto období bylo 

hlavním tématem v Irsku nejen členství v ES, ale také eskalace konfliktu v Severním 

Irsku. Rozhovory byly úspěšně zakončeny podpisem irské přístupové smlouvy v roce 
                                                           
35 Geary, Michael J.: An Inconvenient wait:Ireland´s Quest for memberhip of the EEC, 1957-73, IPA, 
Dublin 2004, str. 9-15 a Fraser, T.G.: Ireland in Conflict 1922-1998, Routledge, Florence 1999, 
http://www.abebooks.com/Ireland-Conflict-1922-1998-Paperback-T.G-Fraser/3295709711/bd, (staženo 
30.11.2011), str. 27-30. 
36 Moody, W.T.; Martin, F.X.: Dějiny Irska, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1996 a Laffan; 
O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 19-26. 
37 Šlosarčík, Ivo: Irsko a EU. Brusel jako navigační maják?, In: Rovná, Lenka a kol., Evropská Unie 
v členských státech a členské státy v Evropské Unii, VIP Books, Praha 2007, str. 145. 
38 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union,  str. 19-26 a The United Kingdom's first 
application for accession to the Common Market, http://www.cvce.eu/collections/unit-content/-
/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/a125033c-90ee-4355-a320-b38e7aaf4cca, (kontrola 
25.12.2011). 
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1972. V květnu 1972 následovalo referendum spojené s rozsáhlou kampaní pro i proti 

členství.39  

Pro členství byly obě hlavní irské strany (pravicové) Fianna Fáil a Fine Gael 

spolu se zástupci zemědělců a zástupci průmyslu a obchodu. Proti vstupu byla Labour 

party a některé odborové svazy. Argumenty uváděné pro byly zlepšení ekonomické 

situace, vazby na Británii, výhodné podmínky vstupu, řešení severoirského problému a 

další. Referendum proběhlo s vysokou volební účastí 70% voličů s výsledkem pro vstup 

83% hlasů.40 Vstup do ES muselo Irsko schválit referendem, aby v budoucnu 

nedocházelo k rozporům mezi domácím a komunitárním právem.41 Dne 1.1.1973  Irská 

republika vstoupila do Evropského společenství po více než desetiletém přístupovém 

procesu jako chudá zemědělská země s nerozvinutou ekonomikou.42 

 

2.2. Severoirský konflikt 

Oblast Severního Irska je osídlená menšinovými katolíky (původní irské 

obyvatelstvo) a většinovými protestanty (přistěhovalci z Británie). Jejich soužití je 

dlouhodobým historickým problémem, jehož základy sahají až do 16. století, kdy byly 

přerozděleny pozemky ve prospěch přistěhovalců. Katolíci se vždy snažili o 

osamostatnění stejně jako ostatní oblasti Irska, kdežto protestanti se obávali útlaku pod 

samostatným Irskem, kde by se stali menšinou, a proto prosazovali setrvání ve spojení 

s Británií. Díky kompromisní dohodě mezi Británií a Irskem z roku 1921 se jim dostalo 

autonomie na Dublinu, a došlo tak k rozdělení irského ostrova.43  

Soužití katolíků a protestantů v Severním Irsku bylo provázeno častými střety a 

menšinoví katolíci byli vystavováni četné diskriminaci v různých oblastech života 

(zaměstnání, studium, majetek,…). Na počátku 60. let došlo k uklidnění situace a 

                                                           
39 O´hEithir, Breandán: Kapesní dějiny Irska, „Zvláštní vydání…“, Brno 1995, str. 69-83 a Laffan, 
O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 19-42 a The first enlargement, 
http://www.cvce.eu/collections/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/203b890b-
5028-4f36-ac2b-70190aab2b10, (kontrola 25.12.2011). 
40 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 19-42, 105-112 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 210-217.  
41 Šlosarčík, Ivo: Politický a právní rámec evropské integrace, Europeum 2005, str. 159-160. 
42 Laffan, O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 30-42 a Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 
210-217. 
43 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 26-30, 197-211 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 217-238. 
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omezení akcí Irské republikánské armády, ale na konci 60. let konflikt opět eskaloval. 

V průběhu 60. let se hnutí za občanská práva snažilo upozornit na diskriminaci 

katolické menšiny a snížit ji. Protestní pochody byly narušovány akcemi severoirských 

radikálů a britských vojenských jednotek a jejich brutalitou. Tato fáze konfliktu se 

časově překrývá se zahájením irských i britských přístupových rozhovorů do 

Evropského společenství.44 

Tak jako si Irové přáli osamostatnění od Velké Británie do roku 1922, tak si po 

něm přáli sjednocení ostrova. Přestože se o to nesnažili důraznými politickými kroky, 

stále v to doufali a Británii z rozdělení ostrova vinili.45 Irové viděli ve členství 

v Evropském společenství příležitost pro zlepšení situace v Severním Irsku a dialogu 

s Británií.46 Irsko očekávalo odstranění severoirské hranice po vstupu do ES, protože 

hranice mezi Severním Irskem a Irskem by neodpovídala politice sjednocené západní 

Evropy. Tato myšlenka byla založená na mylné představě o pokročilejší fázi integrace, 

než ve které se ES v tu dobu nacházelo.47 Sjednocení Irska bylo viděno jako 

potencionální důsledek evropské integrace. Evropská integrace byla pro Iry synonymem 

pro sjednocení Irska.48  

Navíc Irská republika vnímala Evropské společenství jako mírový projekt ve 

studené válce, který usmiřoval znepřátelené sousedy a jejich vztahy přeměňoval na 

partnerské (viz Francie a Německo). Irové věřili, že tento mírový projekt dokáže 

pozitivně zapůsobit i na řešení jejich problému.49 Jak uvádí Hourihane, Irsko 

považovalo evropskou integraci za „proces, který v Evropě boří hranice“50. Irové 

předpokládali, že když se jejich problém dostane na mezinárodní úroveň, dojde k jeho 

                                                           
44 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 26-30, 197-211 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 217-238. 
45 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 26-30, 197-243 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 217-238. 
46 Drudy, P.J.; McAleese, Dermot: Ireland and the European Community, Cambridge University Press, 
New York, 1984, str. 4. 
47 Laffan, O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 26-30, 197-243 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 217-238. 
48 Drudy; McAleese: Ireland and the European Community, str. 39-42 a 49. 
49 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 26-30, 197-243 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 217-238. 
50 Hourihane, Jim: Ireland and the European Union: the first thirty years 1973-2002, The Liliput Press, 
Dublin 2004, str. 7. Překlad autorka. 
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vyřešení. Zprostředkovatele řešení konfliktu viděli právě v ES. Řešení Konfliktu 

v Severním Irsku se stalo jedním z hlavních argumentů pro členství.51  

 

2.3. Suverenita 

Druhým motivačním faktorem pro vstup Irska do Evropského společenství byla 

otázka irské suverenity. Irsko se dlouhodobě snažilo o nezávislost a svrchovanost a bylo 

v obou těchto směrech Británií omezováno. Irové viděli ve vstupu do ES příležitost ke 

zmenšení těchto omezení a zvýšení své suverenity.52 Jak uvádí David Byrne, bývalý 

irský evropský komisař, Irsko přešlo od své dlouhodobé myšlenky národní nezávislosti 

ke sdílené suverenitě.53 Irové očekávali, že dojde k paradoxní situaci, kdy faktickým 

snížením a sdílením suverenity v rámci ES, se irská reálná suverenita zvýší.54 

Před vstupem do ES byla irská vnitřní i vnější suverenita Velkou Británií 

omezována. Vnitřní svrchovanost byla omezena například statutem dominia a ústavou 

z roku 1922 či rozdělením ostrova a britskou přítomností v Severním Irsku. 

Významným omezením národní suverenity byla irská ekonomická závislost na Británii 

(o té podrobněji v následující podkapitole), která svazovala irská rozhodnutí jak o 

vnitřních záležitostech (např. hospodářská politika), tak o vnějších otázkách (např. 

zahraniční politika, vstup do mezinárodních organizací, samotný vstup do ES).55 Irové 

chtěli tato omezení překonat právě vstupem do ES a zvolili raději navázání bližších 

vztahů s ostatními sousedy a větší provázanost s nimi, než setrvání pod konstantním 

vlivem svého nejbližšího souseda. Irsko v tomto případě stejně jako ostatní členské státy 

upřednostnilo „interdependence“ před „independence“.56 Ačkoliv v irském případě se 

jednalo o preferenci vzájemné závislosti ve skupině států před omezenou irskou 

nezávislostí ve vztahu s Británií.  

                                                           
51 Šlosarčík, Ivo: Irsko a EU. Brusel jako navigační maják?, str. 145. 
52 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 28-42, 175-197 a 197-201 a Šlosarčík: 
Politický systém Irska, str. 31-35. 
53 Hourihane: Ireland and the European union, str. X. 
54 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 28-42, 175-197 a 197-201 a Šlosarčík: 
Politický systém Irska, str. 31-35. 
55 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 28-42, 175-197 a 197-201 a Šlosarčík: 
Politický systém Irska, str. 31-35. 
56 Nugent: The Government and Politics of the European Union,  str. 13-17. 
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Vstupem do ES muselo Irsko svou suverenitu omezit přístupovou smlouvou a 

přijetím závazků ze členství plynoucích. Dobrovolně se tak muselo vzdát pravomocí 

v oblastech spadajících pod jeho vnitřní i vnější svrchovanost.57 Tyto povinnosti Irsko i 

jeho představitelé vnímali jako méně omezující, než vliv Velké Británie. Jak uvedl Jack 

Lynch, v době vstupu irský premiér, členství v ES vyžadovalo pouze částečné přesunutí 

irské suverenity v ekonomických, obchodních a sociálních oblastech a tím pouze 

částečně upuštění od irské svobody v těchto sférách.58 Ústavní ani právní důsledky 

členství v ES nebyly viděny jako přímá hrozba politické suverenity.59 Většina neviděla 

rozpor mezi článkem č. 5 irské ústavy, kde je explicitně uvedeno, že Irsko je suverénní, 

nezávislý demokratický stát, a jeho členstvím v ES.60  

Ačkoliv se snížení irské nezávislosti a jeho postavení jako malého státu v ES 

stalo jedním z hlavních argumentů odpůrců vstupu61, přední političtí představitelé věřili, 

že členství může irskou suverenitu posílit.62 Odpůrci uváděli, že „ … ES spíše než 

poskytovalo záruku a zvýšení národní nezávislosti vyžadovalo ve prospěch velkých 

států omezení národní suverenity a nezávislosti malých států.“63 Naproti tomu, jak uvádí 

Petr Drulák, vstup do ES měl v konečném důsledku pozitivní vliv na státní suverenitu a 

její posílení především u malých států.64 Z výsledku referenda o vstupu do Evropského 

společenství je možné odečíst, že Irové věřili, že jim členství přinese zlepšení jejich 

pozice a větší suverenitu. Irská suverenita byla pod vlivem Británie formálně 

neomezená, ale fakticky snížená. Proto Irsko upřednostnilo její formální i faktické 

omezení v ES, které ovšem Irsku přineslo zvýšení jeho reálné suverenity. 

 

2.4. Ekonomická situace 

Hlavním a určujícím stimulem pro vstup Irska do Evropského společenství se 

stala jeho ekonomická situace a s ní významně související úzká vazba na Velkou 

Británii. Irská hospodářská situace byla špatná a ekonomika vyžadovala modernizaci. 
                                                           
57 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 28-42, 175-197 a 197-201 a Šlosarčík: 
Politický systém Irska, str. 31-35. 
58 Geary: An inconvenient wait, str. 170-171. 
59 Drudy; McAleese: Ireland and the European Community, str. 42. 
60 Ibid., str. 42. 
61 Geary: An inconvenient wait, str. 192-193. 
62 Ibid., str. 167. 
63 Ibid., str. 192-193, překlad autorka. 
64 Drulák: Suverenita malého státu v Evropské Unii. 
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Do tohoto stavu se významně promítla irská ekonomická závislost na britském trhu. 

Tato motivace měla největší vliv na rozhodnutí o vstupu. 

Irská poválečná hospodářská situace byla zpočátku formována znevýhodněním 

Irské republiky ve využívání Marshallova plánu.65 V 50. letech docházelo k velkým 

emigračním vlnám z důvodu špatné ekonomické situace a irská populace se v této době 

snížila pod 3 miliony obyvatel.66 Toto období je charakteristické vysokou 

nezaměstnaností, chudobou na venkově a nízkým životním standardem.67 Irská 

ekonomická politika byla od 30. let nastavená jako konzervativní a protekcionalistická. 

Orientovala se na samozásobování a ochranu irského mladého průmyslu pomocí 

různých omezení, cel a bariér.68  Irsko v tu dobu bylo označeno za periferní a 

nerozvinutou zemi a potýkalo se se zklamáním, protože nezávislost na Británii mu 

prosperitu nezajistila.69 Na konci 50. let se irská ekonomická politika začala přeměňovat 

a modernizovat směrem k volnému obchodu a liberalismu. Nová ekonomická strategie 

byla založena na přechodu od izolace k volnému obchodu a k ekonomické liberalizaci.70 

Představa o Irské republice jako pastevecké zemi se přeměnila na představu země 

průmyslové.71 Hourihane uvádí: „Naše největší naděje pro budoucnost byla ve 

vznikajícím ES“.72 

Premiér Sean Lemass, ve funkci v letech 1959-1966, se snažil o zavedení 

ekonomické modernizace do praxe. Dalším jeho cílem bylo snížení dramaticky vysoké 

emigrace.73 Od omezeného vlastnictví společností bylo upuštěno, celní tarify byly 

sníženy a byly zavedeny pobídky pro zahraniční investory a kapitál.74 Do konce 50. let 

byly v Irské republice malé neproduktivní podniky s orientací na domácí trh 

zpracovávající zemědělské produkty. Po zrušení celních bariér a příchodu zahraničních 

společností došlo k reorientaci na nová průmyslová odvětví jako elektronika a chemie.75 

                                                           
65 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 162-171. 
66 Hourihane: Ireland and the European union, str. 97. 
67 Moody; Martin: Dějiny Irska a O´hEithir: Kapesní dějiny Irska, str. 69-83. 
68 Swift: Ireland: From modest beginnings to a big player, str. 105. 
69 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 12-30. 
70 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 12-30 a Geary: An inconvenient wait, str. 97. 
71Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 12-30, 224-236 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 162-171. 
72 Hourihane: Ireland and the European union, str. 97. Překlad autorka.  
73 O´hEithir: Kapesní dějiny Irska, str. 69-83. 
74 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 12-19. 
75 Šlosarčík: Politický systém Irska, str. 162-171 a Drudy; McAleese: Ireland and the European 
Community, str. 124-127. 
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 Součástí modernizační strategie také byly investice do vzdělání, které vedly 

k poklesu emigrace irských obyvatel, a kvalifikovaní zaměstnanci přilákali zahraniční 

společnosti. Trend investic do školského systému se udržel po celá 60. léta spolu s 

výhodnými podmínkami pro zahraniční investice.76 Vyhlídka členství v Evropském 

společenství byla velkým stimulem pro zahájení a provádění ekonomických reforem a 

modernizace v praxi, ačkoliv jejich realizace byla pomalá a komplikovaná. Vstup do 

Evropského společenství se stal irským dlouhodobým cílem a čas do vstupu Irsko 

využilo pro modernizaci a aplikaci reforem.77 I přes to irská ekonomika zůstávala stále 

nerozvinutá a závislá na chudém zemědělství.78  

 

2.4.1.  Zemědělství 

Zlepšení situace právě v zemědělství se stalo velmi silným argumentem pro 

vstup.79 Projekt Společné zemědělské politiky se stal pro Irsko velmi atraktivním a 

v rámci něj Irsko očekávalo významnou podporu pro své zemědělce.80 Kromě finanční 

podpory zemědělcům by se Irskému zemědělskému exportu otevřely nové trhy, vláda 

by měla větší vliv na vyjednávání než ve vztahu s Británií81 a očekával se významný 

nárůst cen zemědělských produktů v souvislosti s ukončením britské politiky levných 

potravin.82 Toto indikovalo představu rychlého nárůstu příjmů zemědělců, rozvoj 

zemědělského sektoru a možnost vládních investic do jiných projektů.83 Z důvodů 

potencionální podpory ze Společné zemědělské politiky se Irsko orientovalo na plné 

členství v ES. V případě přidruženého členství nebo účasti v sdružení EFTA by Irsko 

nezískalo benefity pro zemědělství, a proto o tyto možnosti neusilovalo.84 Irsko vidělo 

                                                           
76 Drudy; McAleese: Ireland and the European Community, str. 17. 
77 Ibid., str. 4-8. 
78 Honohan, Patrick; Walsh, Brandon: Catching up with the leaders: The Irish Hare, Brooking Papers on 
Economic Activity, 1, 2002, p. 1-77. 
http://www.jstor.org.remote.library.dcu.ie/stable/10.2307/1209172?origin=api, (staženo 17. 9. 2011), str. 
3. 
79 Drudy; McAleese: Ireland and the European Community, str. 79. 
80 Hourihane: Ireland and the European union, str. 68. 
81 Drudy; McAleese: Ireland and the European Community, str. 39. 
82 Hourihane: Ireland and the European union, str. 70-1. 
83 Ibid. A Drudy; McAleese: Ireland and the European Community, str. 94. 
84 Geary: An inconvenient wait, str. 18 a „Medium sized Irish industrie vulnerable in EEC“, The Irish 
Times, 21. Října 1970. 
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ve vstupu do ES mnoho příležitostí pro svůj budoucí ekonomický a hospodářský 

pokrok, a zejména pro rozvoj zemědělského sektoru.85 

 

2.4.2. Ekonomická vazba na Británii 

Irsko muselo čelit faktu, že politická nezávislost z roku 1922 mu ekonomickou 

nezávislost nepřinesla.86 I po osamostatnění bylo Irsko velmi ekonomicky svázané 

s Británií.87 Hlavním problémem byla irská závislost na jednom trhu - britském.88 Ten 

jediný byl otevřený irským zemědělským produktům, ale Británie více než 100 let 

uplatňovala politiku levných potravin, která zpomalovala rozvoj irské ekonomiky.89 

Velká Británie byla hlavním irským obchodním partnerem, a jejich obchodní vztah byl 

pro Irsko na prvním místě.90 „Členství [Irsku] poskytlo příležitost snížit ekonomickou 

závislost na Velké Británii.“91 

Irská hluboká hospodářská vazba na Velkou Británii dlouhodobě významně 

formovala irskou ekonomickou politiku a rozvoj. V roce 1800 do Británie mířilo 85% 

irského exportu a 79% importu přišlo do Irska z Británie a tento obchodní model byl 

zachován i po irské nezávislosti. 92 V 60. letech do Británie stále směřovalo 75% irského 

exportu.93 Z důvodů jednostranné orientace irského hospodářství na Británii bylo Irsko 

nuceno své politiky (nejen ekonomické) této situaci přizpůsobovat.94  

Irská závislost na Británii se naplno projevila v souvislosti se členstvím v ES. 

Irsko si nemohlo dovolit ztratit přístup na britský trh a muselo své pozice podřizovat a 

koordinovat s postupem Británie.95 Irsko se snažilo vyvarovat situace, kdy by Velká 

Británie do ES vstoupila a Irsko by zůstalo mimo. V takovém případě by Irsko ztratilo 

své tradiční odbytiště a jeho hospodářství by hrozily vážné problémy. Koordinace 

                                                           
85 Laffan; O´Mahony: Ireland and the European Union, str. 12-30, 224-236 a Šlosarčík: Politický systém 
Irska, str. 162-171. 
86 Hourihane: Ireland and the European union, str. 67-8. 
87 Geary: An inconvenient wait, str. 9. 
88 Ibid., str. 11. 
89 Hourihane: Ireland and the European union, str. 67-8. 
90 Ibid., str. 16 a Honohan; Walsh: Catching up with the leaders, str. 67-8. 
91 Drudy; McAleese: Ireland and the EUropean Community, str. 149-150. Překlad autorka. 
92 Drudy; McAleese: Ireland and the EUropean Community, str. 3. 
93 Šlosarčík: Irsko a EU. Brusel jako navigační maják?, str. 144. 
94 Ibid, str. 144-5. 
95 Šlosarčík: Irsko a EU. Brusel jako navigační maják?, str. 144-5. 
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irských přihlášek do ES s britskými byla proto nezbytná.96 Irsko očekávalo od členství 

diverzifikaci trhů pro svůj export a snížení této ekonomické závislosti.97 Jak Hourihane 

uvádí: „Členství v EU by naplnilo oba cíle – snížilo by závislost na Velké Británii a 

poskytlo by větší liberalizující se trh pro irské produkty“.98 

Irské motivace pro členství v ES se odrazily i v argumentech uváděných pro 

vstup. Ivo Šlosarčík zmiňuje spolu s argumentem posunu v řešení situace v Severním 

Irsku také ekonomickou provázanost s Velkou Británií a podporu ze Společné 

zemědělské politiky a ze Strukturálních fondů.99 Dále irské motivace reflektují 

dojednané výjimky v rámci přístupových jednání. Jednalo se o přechodné období pro 

irský průmysl, výjimku v rybolovu, možnost dále podporovat nové firmy a aplikovat 

daňové úlevy z důvodů nerozvinutosti irského hospodářství.100 Z výše uvedeného 

vyplývá, že irská ekonomická situace spolu se závislostí na Británii mezi motivacemi 

pro vstup dominovaly. Toto potvrzuje článek v The Irish Times z července 1970, který 

se zabývá plusy a mínusy irského potencionálního členství. Článek hodnotí výhradně 

ekonomické důsledky spolu s vazbou na Británii a řeší dopady na irské zemědělství a 

průmysl. 101 

 

2.5. Shrnutí 

Na základě historických souvislostí a po zhodnocení situace, ve které se Irsko 

nacházelo před vstupem do ES, byly v této kapitole identifikovány tři klíčové motivace, 

které vedly Irsko ke vstupu do Evropského společenství v roce 1973. Zmíněná 

očekávání stimulovala irské obyvatelstvo k volbě členství a jednoznačnému výsledku 

v referendu o vstupu. Tyto motivační faktory se odrazily v argumentech uváděných pro 

vstup a později je reflektovaly také dojednané výjimky v přístupovém jednání.   

Za nejvýznamnější a nejvíce ovlivňující irské rozhodování o vstupu do ES lze 

označit irskou hospodářskou situaci provázanou s jeho výraznou ekonomickou 

                                                           
96 Šlosarčík: Irsko a EU. Brusel jako navigační maják?, str. 144-5 a FitzGerald, Garet: The economic pros 
and cons of E.E.C. membership, The Irish Times, 1. Července 1970. 
97 Drudy; McAleese: Ireland and the European Community, str. 165. 
98 Hourihane: Ireland and the European union, str. 55. Překlad autorka. 
99 Šlosarčík: Irsko a EU. Brusel jako navigační maják?, str. 145. 
100 Drudy; McAleese: Ireland and the EUropean Community, str. 150-153. 
101 FitzGerald: The economic pros and cons of E.E.C. membership. 
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závislostí na Británii. Irsko si od členství v ES slibovalo zlepšení své ekonomické a 

hospodářské situace a snížení závislosti na Velké Británii. Irové očekávali, že se 

vstupem těsné vazby na Británii rozvolní. Navíc se obávali situace, kdy Británie vstoupí 

do ES a Irsko nikoliv, a tím ztratí své tradiční a důležité odbytiště, což by mohlo vést až 

ke kolapsu irského slabého hospodářství. Irská ekonomická situace ve spojitosti se 

závislostí na britském trhu motivovala Irsko ke vstupu do Evropského společenství 

nejvíce. 

 Jako druhý nejvýznamnější stimul pro vstup Irska do ES lze považovat irskou 

suverenitu a snahu o její zvýšení. Tento motivační prvek nebyl tak dominantní v irském 

rozhodování, ale hrál v něm důležitou roli. Irové od vstupu očekávali otevření trhů 

členských států a tím oslabení jejich vazeb a ekonomické závislosti na Británii a 

v důsledku toho i zvýšení irské suverenity. Irsko upřednostňovalo formální i faktické 

omezení suverenity pod ES, které by paradoxně přineslo zvýšení jejich suverenity 

skutečné. Členství mělo přinést snížení konstantního britského vlivu na irskou 

suverenitu. Navzdory významu suverenity pro Irsko, tento motivační faktor nepřekonal 

ten ekonomický. Politické důsledky byly pro Irsko druhotné v porovnání 

s ekonomickými.  

Za nejméně důležitou ze všech třech motivací lze pokládat (vy)řešení konfliktu 

v Severním Irsku. Irsko doufalo či věřilo, že v rámci ES dojde ke zlepšení tohoto 

problému, ale oproti dvěma výše zmíněným motivacím to bralo pouze jako doplňkový 

faktor. Jasnou dominanci v irských motivacích měl ekonomický aspekt. 

 Jednoznačně dominujícím prvkem formujícím všechny tři irské motivace byla 

Velká Británie a její vliv na Irsko.  Zmíněné motivace byly vzájemně provázané a 

ovlivňovaly se. Rozdělení ostrova a konflikt v Severním Irsku omezovaly irskou 

suverenitu, svrchovanost narušená závislostí na Británii vedla ke snaze ekonomické 

orientace na Společný trh. Irové předpokládali, že členství jim přinese zlepšení 

ekonomické situace a s tím spojené snížení jejich závislosti na Británii a na základě toho 

také zvýšení jejich suverenity. Vstupem do Evropského společenství se Irsko snažilo 

osvobodit od stálé přítomnosti a dominance Británie v Irských záležitostech.  
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3. Napln ění motivace 

Následující kapitola se věnuje zhodnocení, zda byly irské motivace pro vstup do 

ES naplněny. Ačkoli předchozí kapitola identifikovala tři klíčové stimuly vedoucí Irsko 

ke vstupu, tato analýza se vzhledem k možnostem a rozsahu této práce soustředí na 

posouzení naplnění pouze nejdominantnější irské motivace – zlepšení ekonomické 

situace v souvislosti se závislostí na Británii. Tato motivace měla největší vliv na irské 

rozhodnutí o vstupu a je podstatně provázána s motivací zvýšení irské suverenity. 

Tato kapitola zodpovídá následující otázky: Byla nejdominantnější irská 

motivace pro vstup do ES naplněna? Do jaké míry a v jakém časovém horizontu? Tedy: 

Zlepšila se po vstupu irská ekonomická situace a snížila se irská závislost na britském 

trhu? Kdy se změny projevily? První část výzkumné otázky je zodpovězena pomocí 

porovnání hodnot irského HDP, sledováním vývoje zaměstnanosti v sektorech, 

srovnáním podílu sektorů na HDP, vyhodnocením irské emigrace a vývoje irského 

zahraničního obchodu. Posouzení irské závislosti na britském trhu je provedeno na 

základě vyhodnocení proměn destinací irského exportu a importu. Všechna kritéria jsou 

sledována v době od první přihlášky do vstupu, během prvních pěti let irského členství a 

dále přibližně do konce 80. let s možným přesahem do let 90.  

Vzhledem k neběžné povaze irské ekonomiky a některým jejím specifickým 

znakům je předmětem první podkapitoly charakter irské ekonomiky. Tyto informace je 

třeba mít na vědomí při hledání odpovědí na dané výzkumné otázky. 

 

3.1. Charakter irské ekonomiky 

Irsko bylo geograficky stejně jako hospodářskou vyspělostí před členstvím v ES 

periferií Evropy.102 Oproti jiným malým státům Evropy mělo Irsko relativně nízkou 

úroveň ekonomického rozvoje103 a bylo dlouhodobě převážně zemědělskou 

ekonomikou.104 Tehdejší irskou ekonomiku lze klasifikovat jako malou, velmi 

                                                           
102 Bradley, John; Whelan, Karl; Wright, Jonathan: Stabilization and growth in the EC periphery: a study 
of Irish economy, Avebury, England 1993, str. 1. 
103 Bradley; Whelan; Wright: Stabilization and growth in the EC periphery, str. 1. 
104 Honohan; Walsh: Catching up with the leaders, str. 3. 



   

 

25

  

orientovanou na zahraniční obchod a poměrně závislou na chudém zemědělství.105 

Nejen z důvodů nedostatku přírodních zdrojů bylo Irsko závislé na zahraničním 

obchodu.106 Irsko jako malý ostrovní stát potřebuje import jinak nedostupných komodit. 

Aby mělo z čeho financovat dovoz, muselo Irsko exportovat. Je tedy patrná jeho 

závislost na zahraničním obchodu.107  

 

3.2.  HDP 

Příloha č. 1 zachycuje irské HDP v amerických dolarech v letech 1961-2000. 

V roce 1961, kdy Irsko podalo svou první přihlášku do ES, byla hodnota jeho HDP přes 

2 mld.108 USD. Naproti tomu v roce 1972 to bylo přes 6 mld. Irské HDP se za 11 let 

zvýšilo o více než 4 mld. Zvyšování HDP v 60. letech probíhalo pozvolna a bez větších 

skoků. Od roku 1961 do 1966, tj. za 5 let, se hodnota HDP zvýšila o více než 1 mld. 

Podobné zvýšení proběhlo i mezi roky 1966 a 1970. Růst HDP se zrychlil až před 

vstupem v roce 1972, kdy se hodnota zvýšila o 1,1 mld. za 1 rok, což se opakovalo i 

následující rok. Oproti tomu, na počátku 60. let trvalo zvýšení o jednu miliardu 5 let. 

Z uvedených hodnot je patrné výrazné zrychlení růstu hodnoty HDP krátce před 

vstupem a v prvním roce členství v ES.  

I přes zpomalení růstu v roce 1974 a mírný pokles hodnoty HDP v roce 1976, 

během  prvních pěti let členství irské HDP výrazně stouplo o více než 3,5 mld. V roce 

1978 bylo HDP téměř dvojnásobné oproti roku 1973, což znamená, že za pět let v ES se 

irské HDP zvýšilo téměř o 7 mld. Podstatný růst pokračoval i v letech 1979 a 1980, kdy 

se HDP zvýšilo o více než 3,5 mld. za rok. První polovina 80. let je charakteristická 

poklesem HDP, ale nedostalo se pod hodnotu z roku 1979. V roce 1986 následovalo 

zvýšení HDP o více než 7 mld., které se stalo předzvěstí podstatného růstu HDP v 90. 

letech. V letech 1988 a 1989 se růst mírně zpomalil, ale od roku 1990 irské HDP rostlo 

každý rok (mimo rok 1993, kdy se HDP snížilo) o více než 4 mld. Vrcholný růst 

proběhl v letech 1990, kdy se HDP zvýšilo o přibližně 9,7 mld., a v roce 1995 se 

zvýšením zhruba o 11,6 mld. 

                                                           
105 Bradley; Whelan; Wright: Stabilization and growth in the EC periphery, str. 9. 
106 Foley, Anthony; Mulreany, Michael: The Single European Market and Irish Economy, IPA, Dublin 
1990, str. 24. 
107 Foley; Mulreany: The Single European Market and Irish Economy, str. 24. 
108 Miliardy. 
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Na základě srovnání hodnot irského HDP a jeho vývoje od roku 1961 lze 

konstatovat, že se HDP krátce před vstupem v roce 1972 zvýšilo rychleji než v průběhu 

60. let a od vstupu o rok později se rychlost růstu HDP zvyšovala až do 80. let. Během 

prvních pěti let členství se HDP celkově zvýšilo o 3,5 mld. V období před vstupem 

zvýšení o 4 mld. trvalo 11 let. Tyto hodnoty ukazují výrazné zrychlení vývoje irského 

HDP po vstupu ES. Vzhledem k časovému překryvu akcelerace růstu irského HDP a 

vstupu do ES a vzhledem k významnému zvýšení HDP oproti předchozímu vývoji, lze 

růst irského HDP považovat za pozitivní důsledek členství. Kontinuální zvyšování HDP 

je standardní proces u vyspělých států, nicméně v irském případě se jednalo o tak 

markantní a tak rychlé zvýšení oproti předchozímu období a toto zvýšení se časově 

shodovalo se vstupem do ES, že lze mezi členstvím a zvýšením irského HDP vidět 

spojitost. 

Výsledky tohoto srovnání je třeba vnímat v širším kontextu. Členství 

v Evropském společenství nebylo izolovaným faktorem ovlivňujícím irskou 

ekonomickou situaci v daných obdobích. Tu formovaly zároveň s členstvím jak vnitřní 

procesy v Irsku (modernizace, reformy, politiky, krize, atd.) tak události ve světě a 

interní vývoj v ES.109 Zpomalení růstu hodnoty HDP v roce 1974 a její pokles v roce 

1976 lze dát do spojitosti s prvním ropným šokem z roku 1974 a jeho dopady na 

světovou ekonomiku. Pokles HDP z první poloviny 80. let lze spojovat s druhým 

ropným šokem a následnou světovou ekonomickou krizí po roce 1979 a taktéž 

s problematickou irskou fiskální politikou a vysokým zadlužením státu.110 Stejně tak 

nelze rychlejší růst HDP po vstupu do ES připisovat výhradně členství nebo členství 

považovat za jediný stimul irského hospodářského boomu v 90. letech.111  

Příloha č. 2 reflektuje na průměrné roční procentuální změně HDP ekonomickou 

pozici Irska mezi ostatními evropskými státy. Je z ní patrné zlepšení irské ekonomické 

situace od roku 1961. V 60. letech byl irský růst HDP podprůměrný ve srovnání 

s ostatními evropskými státy. Naproti tomu v 70. letech, kdy evropské státy byly 

negativně ovlivněny dopady ropných šoků, se irská pozice významně zlepšila. Irský růst 

byl v tomto období evidentně nadprůměrný a jako jediný stoupal. Opět lze za tímto 

vývojem vidět spojitost s pozitivními dopady irského členství v ES. V 80. letech si irský 

                                                           
109 Hourihane: Ireland and the European union, str. 98. 
110 Honohan; Walsh: Catching up with the leaders, str. 12. 
111 Ibid, str. 52, 58. 
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růst udržel nadprůměrnou hodnotu, i když poklesl. Tento fakt potvrzuje, že i když 

hodnota irského HDP na poč. 80. let několikrát poklesla, irská ekonomická situace se 

rozvíjela a zlepšovala.  

Irské HDP se po vstupu a v prvních pěti letech členství významně a rychle 

zvýšilo, na základě čehož lze konstatovat mírné zlepšení irské ekonomické situace 

v krátkodobém časovém horizontu. Vývoj HDP v 80. letech byl kolísavý a negativně 

ovlivněný domácími i světovými problémy. Nicméně je zde předpoklad, že i když došlo 

k poklesu HDP v tomto období, díky členství v ES se irská ekonomická situace 

nedostala do horšího stavu, než v jakém by byla mimo ES.112 Toto potvrzuje příloha č. 

2, kde je patrné irské dobré postavení mezi ostatními státy. V dlouhodobém časovém 

horizontu se irské HDP razantně a prudce zvýšilo a jeho ekonomická situace se v 90. 

letech jednoznačně zlepšila. 

 

3.3. Sektory 

Vzhledem k charakteru irské ekonomiky a její dlouhodobé orientaci na 

zemědělství, je přechod pracovníků z primárního sektoru do průmyslu či služeb 

důležitým ukazatelem hospodářského rozvoje a zlepšení irské ekonomické situace. 

Vývoj tohoto ukazatele reflektuje příloha č. 3, 4 a 5. V roce 1961 nejméně obyvatel 

pracovalo v průmyslu. Počet pracujících v zemědělství a ve službách byl téměř shodný a 

oba tyto sektory pojímaly významný podíl pracujícího obyvatelstva. Do roku 1971 se 

toto rozložení pracovníků nezanedbatelně změnilo. Podstatně se zvýšil počet pracujících 

v průmyslu na 31% a poklesl počet pracovníků v zemědělství. Poprvé se převažujícím 

sektorem staly služby, které pojímaly 43% pracovníků. Tyto změny byly dány 

reformami a modernizací v průběhu 60. let, které Irsko provádělo za účelem zlepšení 

své hospodářské situace, a tím zvýšení pravděpodobnosti, že bude do ES přijato. 

V období od roku 1971 do roku 1981, jehož větší část již bylo Irsko členem ES, 

tento trend pokračoval. Počet pracovníků v zemědělství poklesl na 17% ve prospěch 

průmyslu a především ve prospěch terciárního sektoru, jehož podíl v tomto období 

významně vzrostl o 8%. Nejméně pracujících bylo v primárním sektoru. Do roku 1991 
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se počet pracujících ve službách opět podstatně zvýšil o dalších 8% a poklesla jak 

zaměstnanost v zemědělství tak v průmyslu. V letech 1991-98 zásadním způsobem 

vzrostl počet pracujících ve službách, zvýšil se počet pracovníků v průmyslu a naopak 

ještě poklesl počet pracujících obyvatel v zemědělství přibližně na 10%. 

Trend přechodu pracujících ze zemědělství do sektorů průmyslu a služeb je 

patrný již z let před vstupem do ES, ale probíhal pomaleji než po něm. Mezi roky 1961 

a 1971 poklesl počet pracujících v zemědělství přibližně o 4%. Na rozdíl od toho v 

období 1971-81, jehož větší část již Irsko bylo členem ES, počet pracovníků 

v zemědělství poklesl o 9%. V této době také došlo k významnému nárůstu pracujících 

ve službách. Tento vývoj dále pokračoval i ve střednědobém a dlouhodobém časovém 

horizontu. Vstup do ES a první roky členství lze dát do časové spojitosti s podstatným 

nárůstem pracovníků v terciárním sektoru do roku 1981 a s rychlejším poklesem 

pracujících v zemědělství. 

Podrobněji reflektuje zaměstnanost mimo zemědělství příloha č. 6 v období 

1961-2000. Od roku 1961 je patrný pozvolný nárůst zaměstnanosti mimo zemědělství, 

který vrcholí v době vstupu do ES. Poté následuje pokles a dále nárůst do roku 1980. 

Tento vývoj lze spojit nejen s dopady světové ekonomické krize, ale také s 

financováním podpory pro zemědělce v rámci Společné zemědělské politiky, která 

mohla vyvolat krátkodobý návrat pracovníků do zemědělství. V 80. letech následoval 

pokles a kolísavý růst zaměstnanosti mimo zemědělství, jež kopíroval vývoj irského 

HDP a od konce 80. let je patrný významný a rychlý nárůst zaměstnanosti mimo 

zemědělství. 

Odklon od zemědělství, a tedy zlepšení irské ekonomické situace odráží podíl 

produkce jednotlivých sektorů na irském HDP. Vývoj tohoto ukazatele zobrazuje 

příloha č. 7. Do roku 1968 tvořila zemědělská produkce přes 20% HDP, podíl průmyslu 

byl přes 30% a největší podíl přes 45% dělaly služby. V období 1969-78, jež zahrnuje 

vstup a první roky členství Irska v ES, poklesl podíl zemědělství na HDP pod 20% a 

naopak podíly průmyslu a služeb na HDP vzrostly. V letech 1979-88 podíl zemědělství 

opět významně poklesl, přibližně na 10%. Na druhou stranu opět stoupl podíl průmyslu 

a zejména služeb, který překonal 55%. V 90. letech proces snížení podílu zemědělství 

na HDP pokračoval až pod 10% a podíly služeb i průmyslu se nadále zvyšovaly.  
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Dlouhodobě nejvyšší podíl na irském HDP měly služby a jejich podíl narůstal. 

Stejně jako u rozložení pracovníků mezi jednotlivé sektory je patrný započatý trend 

snížení podílu zemědělství na HDP již před vstupem Irska do ES. To lze přičítat 

modernizační strategii aplikované v 60. letech za účelem zlepšení irské hospodářské 

situace a tím zvýšení pravděpodobnosti přijetí do ES. Nejvíce se podíl zemědělství 

snížil v období 1979-88 a v 90. letech byl oproti podílu v 60. letech méně než poloviční. 

Lze tedy předpokládat, že členství v ES proces směřování od zemědělství 

k sekundárnímu a terciárnímu sektoru urychlilo. Kontinuální pokles podílu zemědělství 

na irském HDP a úbytek počtu pracujících v zemědělství odráží snížení irské závislosti 

na zemědělství. Orientace na průmysl a služby je znakem vyspělých ekonomik a 

v irském případě je ukazatelem zlepšení jeho ekonomické situace. Tento proces byl 

v Irsku započatý již před vstupem do ES a lze předpokládat, že ho členství podpořilo. 

 

3.4. Emigrace 

Emigrace je irskou historicky typickou reakcí na nevyhovující podmínky v zemi, 

a proto je vhodným ukazatelem zlepšení irské ekonomické situace. Vývoj emigrace 

reflektuje příloha č. 8. V letech 1961-71 pokračovala vlna emigrace z 50. let vyvolaná 

špatnou hospodářskou situací Irska. Naproti tomu v období mezi roky 1971-79, kdy 

Irsko vstoupilo do ES a proběhly jeho první roky členství, se po dlouhé době emigrace 

obrátila v imigraci. Tento jev lze spojit s novými příležitostmi v rámci členství a 

zlepšení irské ekonomické situace, které stimulovaly návrat Irů ze zahraničí. Jednalo se 

o imigraci tak významnou, že vedla k abnormálnímu zvýšení irské populace mezi lety 

1971-79, což odráží příloha č. 9.  

Po roce 1979 se opět projevil trend emigrace přetrvávající do počátku 90. let. 

Tento vývoj koresponduje s vývojem irského HDP v 80. letech a lze ho spojit se 

negativními dopady světové krize způsobené druhým ropným šokem a s problematickou 

domácí ekonomickou situací. V 90. letech se emigrace přeměnila v mírnou imigraci a 

lze ji spojit s opět pozitivním vývojem irské hospodářské situace v rámci fenoménu 

Keltského tygra.  

Emigrace se v 70. letech zlepšila a analogicky tak lze vidět i zlepšení irské 

ekonomické situace v Irsku. Zlepšení emigrace, a tedy hospodářské situace se objevilo 
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také v 90. letech. V krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu došlo k naplnění 

irské motivace. Ve střednědobém horizontu se emigrace a tedy ekonomická situace 

zhoršily, ačkoliv je velmi pravděpodobné, že mimo ES by na tom irská ekonomika byla 

o mnoho hůře.113  

 

3.5. Export, import 

Srovnáním dílčích prvků irského zahraničního obchodu lze odpovědět na obě 

části výzkumné otázky. Vývoj vývozu a dovozu a složení exportu vypovídají o stavu a 

rozvoji irské ekonomické situace. Destinace, na které byl irský zahraniční obchod 

vázán, odráží závislost na britském trhu.  

Z přílohy č. 10 je patrné, že v 60. letech převažoval import nad exportem. Do 

roku 1972 export rostl poměrně pozvolna bez výraznějších výkyvů, rychleji se zvýšil 

v roce 1968 a poté v roce 1972. Růst importu v 60. letech byl nepravidelný a poměrně 

kolísavý, skokově se import zvýšil v roce 1968 a 1969. Rozdíl mezi exportem a 

importem z počátku 60. let se do roku 1972 zvýšil. Vývoz i dovoz se výrazně zvýšil 

v roce 1973, kdy Irsko vstoupilo do ES. V prvních pěti letech členství se obojí zvýšilo 

přibližně 2,7x oproti hodnotě z roku 1973, nicméně import stále přesahoval export. 

Postupný růst exportu zachycuje také příloha č. 11. Naproti tomu se import zvýšil 

skokem v roce 1973 a 1974, v roce 1975 se jeho růst zpomalil a na konci pětiletého 

období se opět zrychlil. Postupný nárůst exportu lze připisovat adaptaci Irska na nové 

trhy a možnosti ve spojitosti se členstvím. Rychlejší nárůst importu po vstupu lze spojit 

s otevřením irského trhu dovozcům z ES.  

Na konci 70. let se nárůst exportu i importu výrazně zrychlil, ale stále se 

zvyšovala převaha dovozu nad vývozem. To se začalo měnit na poč. 80. let, kdy se růst 

importu zpomalil a naopak export rostl rychleji. V roce 1985 poprvé převažoval export 

nad importem a svoji převahu si v následujících letech udržel a upevnil. Vývoj irského 

zahraničního obchodu lze tedy shrnout následovně: po vstupu do ES se růst 

zahraničního obchodu zrychlil, ve střednědobém časovém horizontu export překonal 
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import a v dlouhodobém časovém horizontu tuto převahu nad dovozem udržel a zvětšil. 

Zmíněný vývoj a předstih exportu indikuje zlepšení irské ekonomické situace.  

Vzhledem k charakteru irské ekonomiky, taktéž skladba exportu, znázorněná 

grafem v příloze č. 12, naznačuje vývin irské hospodářské situace. Na počátku 

sledovaného období irské ekonomice stejně jako exportu dominovalo zemědělství. Jeho 

dominance v průběhu 60. let poklesla a v irském exportu začaly převažovat 

nezemědělské komodity. V 70. letech, jejichž většinu již Irsko bylo členem ES, export 

zemědělských produktů poklesl a výrazně se zvýšil export jiného zboží téměř na 70%. 

V 80. letech nezemědělský vývoz přesáhl 80% a export zemědělských produktů poklesl 

pod 20%. Větší pokles zemědělského exportu až v 80. letech je možné spojovat se 

zvýšenou zemědělskou produkcí během prvních pěti let irského členství, kterou 

stimulovala finanční podpora zemědělců v rámci Společné zemědělské politiky. 

Kontinuální pokles zemědělského exportu a rozvoj vývozu jiných komodit lze 

považovat za známku zlepšování irské ekonomické situace. 

Na grafu v příloze č. 13 je znázorněn vývoj irského exportu v souvislosti s jeho 

destinacemi. Jednoznačná dlouhodobá dominance Velké Británie v destinacích irského 

exportu začala od 50. let klesat a její pokles pokračoval i v průběhu 60. let. Na rozdíl od 

toho irský export do členských států ES rostl v průběhu 60. let poměrně pomalu a 

rychlejší růst v té době prodělal export z Irska do USA. Od roku 1970 je z grafu patrný 

prudší pokles orientace na Británii a naopak rychleji stoupající vývoz do ostatních 

členských států, a to zejména po roce 1973, kdy Irsko vstoupilo do ES a otevřel se mu 

Společný trh. Tento vývoj lze jednoznačně přičítat irskému členství v ES. 

Od roku 1970 začal také výrazně stoupat export do dalších zemí mimo ES, USA 

a Británii, který pokračoval až do konce 80. let. Export do Británie v první polovině 80. 

let stále poměrně prudce klesal, naproti tomu po roce 1985 se začal ustalovat s mírně 

stoupající tendencí. Vývoz do členských států ES se i v průběhu 80. let zvyšoval, i když 

pomaleji než po irském vstupu. Před rokem 1985 export do Evropského společenství 

poprvé překonal vývoz do Británie. Tento moment je jednoznačně naplněním irských 

očekávání od členství v ES.  

Změny v destinacích irského zahraničního obchodu znázorňují také přílohy č. 14 

a 15. V roce 1960 směřovalo 75% irského exportu do Velké Británie a 49% importu z ní 
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pocházelo. Na rozdíl od toho do ostatních členských států ES šlo pouze 6% irského 

exportu a pocházelo z nich 14% importu. Úzká orientace na britský trh se v průběhu 60. 

let snížila a export poklesl na 61% v roce 1972 a naopak vývoz do ES se zvýšil na 17%. 

Během prvních pěti let členství export do Británie poklesl o 14%. Pokles stejného 

rozsahu proběhl i před vstupem, ale v rámci dvanácti let mezi roky 1960-72.  

V roce 1978 již 30% irského exportu směřovalo do států ES oproti 47% do 

Británie. Do roku 1981 vývoz do Británie poklesl na 40% a do ES se udržel na 30%. Je 

patrné, že od vstupu do ES se závislost Irska na britském trhu snižovala rychleji, než 

před vstupem díky reorientaci na trhy členských států. Import z Británie se v období 

1960-81 držel kolem 50% a dovoz ze států ES stoupl ze 14% v roce 1960 na 21% v roce 

1978 i 1981. Export do zemí mimo ES a Británii se postupně zvýšil až na 30% v roce 

1981 a import z těchto zemí mírně poklesl, což koresponduje s adaptací Irska na 

politiku ES o importu z nečlenských zemí. 

Vývoj zahraničního obchodu v 80. a 90. letech zachycuje příloha č. 15. Trend 

snižování exportu do Británie pokračoval a z 33,2% v roce 1985 poklesl až na 19,9% 

v roce 2000. V tomto období vývoz do členských států ES/EU stoupl z 36,2% v roce 

1985 na 40% v roce 2000. Ve stejném období poklesl import z Británie ze 42,8% na 

33,4% a import z ES/EU se pohyboval mírně nad 20%.  

Výše popsané schéma vývoje jednoznačně ukazuje snížení orientace na britský 

trh a diverzifikaci irských odbytišť. Změna v irském exportu se projevila v krátkodobém 

časovém horizontu prvních let po vstupu, pokračovala ve střednědobém horizontu a její 

důsledky byly patrné i v 90. letech. Odklon od britského trhu a orientace na státy ES a 

jiné země lze považovat za naplnění irské motivace snížení závislosti na Británii. 

 

3.6.  Shrnutí 

Tato kapitola se zabývala zhodnocením naplnění irské nejdominantnější 

motivace pro vstup do ES. Srovnáním dílčích kritérií v době před vstupem a po něm 

byla formulována odpověď na následující otázky: Byla nejdominantnější irská motivace 

pro vstup do ES naplněna? Do jaké míry a v jakém časovém horizontu? Tedy: Zlepšila 
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se po vstupu irská ekonomická situace a snížila se irská závislost na britském trhu? Kdy 

se změny projevily? 

Pro zodpovězení první části otázky byly srovnány následující kritéria v době od 

první přihlášky do vstupu, během prvních pěti let irského členství a dále přibližně do 

konce 80. let: hodnoty irského HDP, vývoj zaměstnanosti v sektorech, podíl sektorů na 

HDP, irská emigrace, vývoj irského zahraničního obchodu a složení exportu. Sledování 

změn v destinacích irského exportu a původu importu umožnilo posouzení irské 

závislosti na britském trhu. 

Irské HDP se po vstupu a v prvních pěti letech členství markantně a rychle 

zvýšilo, z čehož lze usoudit zlepšení irské ekonomické situace v krátkodobém časovém 

horizontu. Ačkoliv ve střednědobém časovém horizontu byl vývoj irského HDP 

kolísavý, srovnání s vývojem ostatních států ve stejnou dobu naznačuje posun irské 

hospodářské situace vpřed. V dlouhodobém časovém horizontu se irské HDP razantně a 

rychle zvýšilo a jeho ekonomická situace se v 90. letech bez pochyb zlepšila. 

Změny v rozložení pracujících mezi jednotlivé sektory i podíl sektorů na irském 

HDP odrážely snížení irské závislosti na zemědělství a tím zlepšení hospodářské 

situace.  Trend odklonu od zemědělství byl v obou případech započatý již před vstupem 

Irska do ES. Nicméně na základě zrychlení tohoto procesu po vstupu lze předpokládat, 

že členství přechod k sekundárnímu a terciárnímu sektoru podpořilo a urychlilo. 

Obdobně jako u HDP bylo zlepšení koncentrováno v krátkodobém horizontu prvních let 

členství a poté v dlouhodobém horizontu od konce 80. let. 

Zlepšení irské ekonomické situace v krátkodobém a dlouhodobém horizontu 

odráží taktéž vývoj emigrace, která se v době po vstupu a v 90. letech přeměnila na 

imigraci. Kontinuální pokles zemědělského exportu a rozvoj vývozu jiných komodit lze 

považovat za známku zlepšení irské ekonomické situace stejně jako po vstupu 

následující zrychlení růstu zahraničního obchodu a převýšení importu exportem. 

Snížení orientace na britský trh a diverzifikace irských odbytišť následující 

v krátkodobém časovém horizontu po vstupu Irska do ES, stejně jako pokračování 

tohoto procesu ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu, jsou známkou 

snížení irské závislosti na Velké Británii. 
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Na základě srovnání daných kritérií v jednotlivých časových rozmezích lze 

konstatovat, že se irská ekonomická situace mírně zlepšila v krátkodobém časovém 

horizontu, a zejména pak v tom dlouhodobém. Závislost na britském trhu se snížila již 

v prvních pěti letech irského členství a tento proces pokračoval ve střednědobém 

i dlouhodobém časovém horizontu. Irská nejdominantnější motivace pro vstup pro ES 

byla naplněna. Nicméně je nezbytné výsledky tohoto srovnání vnímat v širším kontextu. 

Členství v ES nebylo izolovaným faktorem ovlivňujícím irskou ekonomickou situaci 

v daných obdobích. Ta byla spolu se závislostí na britském trhu formována také 

vnitřními procesy v Irsku, událostmi ve světě a interním vývojem v ES.114 Členství v ES 

tedy nelze považovat za výhradní příčinu irského hospodářského rozvoje. 

 

4. Závěr 

Tato bakalářská práce zkoumala motivace, které vedly Irskou republiku 

k rozhodnutí vstoupit do Evropského společenství.  Předmětem rozboru byly důvody, 

které ovlivnily Irsko v rozhodování o členství a následně, analýza naplnění irských 

očekávání od vstupu. Práce si kladla za cíl na základě irských historických zkušeností 

identifikovat klíčové stimuly a zhodnotit naplnění nejdominantnější a nejvlivnější 

motivace. Účelem této studie bylo zodpovězení následujících otázek: Co vedlo Irskou 

republiku ke vstupu do ES? Jaké motivace byly klíčové? Byla Irská očekávání od 

členství naplněna? Do jaké míry a v jakém časovém horizontu?  

První část práce na základě historických souvislostí a zhodnocení situace Irska 

před rokem 1973 identifikovala tři klíčové motivace Irska pro vstup do ES. Tyto 

motivace byly formovány nejen irskou historickou zkušeností, ale také jeho unikátním 

vztahem s Británií. Právě konstantní vliv Velké Británie v irských záležitostech se 

ukázal jako významný prvek formující všechny tři klíčové motivace pro vstup. Irsko 

nejvíce ke vstupu motivovala jeho ekonomická situace v souvislosti se závislostí na 

britském trhu. Irové si od členství v ES slibovali zlepšení jejich hospodářské situace a 

pokles závislosti na Británii. Velký vliv na rozhodnutí měla hrozba ztráty tradičního 

irského odbytiště, pokud by Velká Británie do ES vstoupila a Irsko nikoliv.  

                                                           
114 Hourihane: Ireland and the European union, str. 98. 
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Druhým nejvýznamnějším stimulem byla irská suverenita a snaha o její zvýšení. 

Politické důsledky byly pro Irsko v porovnání s ekonomickými druhotné, ale 

v rozhodování hrály důležitou roli. Irsko předpokládalo, že snížení národní suverenity 

povede v konečném důsledku k jejímu zvýšení. Irsko vidělo jako cestu z nerovného 

vztahu s Velkou Británií zapojení se do multilaterálního společenství a možnosti 

Společného trhu. Formálním i faktickým omezením suverenity v ES chtělo Irsko 

dosáhnout zvýšení jeho reálné suverenity. Třetí a nejméně dominující motivací byl 

posun v řešení Severoirského konfliktu, ve který Irové v souvislosti se členstvím ES 

doufali. 

Zhodnocení naplnění irské nejdominantnější motivace pro vstup bylo provedeno 

srovnáním stanovených kritérií v daných intervalech v rámci druhé části práce. 

Komparace odpovídala na dílčí otázku: Zlepšila se po vstupu irská ekonomická situace 

a snížila se jeho závislost na britském trhu? Z rychlosti a míry zvýšení irského HDP po 

vstupu lze usoudit zlepšení ekonomické situace v krátkodobém horizontu. Střednědobý 

kolísavý vývoj HDP v porovnání s vývojem ostatních států odráží posun irského 

hospodářství vpřed. Razantní a rychlé zvýšení HDP v 90. letech reflektuje jednoznačné 

zlepšení irské ekonomické situace v dlouhodobém časovém horizontu.  

Odklon od zemědělství je známkou rozvinutého hospodářství a odráží se ve 

snížení zaměstnanosti v zemědělství a v poklesu podílu primárního sektoru na irském 

HDP. Irsko bylo dlouhodobě závislé na zemědělství a zrychlení procesu přechodu 

k průmyslu a službám po vstupu a poté od konce 80. let naznačují zlepšení irské 

ekonomické situace v těchto obdobích. Snížení emigrace v prvních letech členství a 

poté v 90. letech lze spojit se zlepšením irské hospodářské situace stejně jako pokles 

exportu zemědělských komodit a rozvoj vývozu jiných produktů. Zrychlení růstu 

zahraničního obchodu po roce 1973 a převýšení importu exportem v 80. letech indikují 

zlepšení irské ekonomické situace. Diverzifikace irských odbytišť a snížení orientace na 

britský trh během prvních let členství a pokračování těchto trendů ve střednědobém i 

dlouhodobém časovém horizontu, jsou známkou snížení irské závislosti na Velké 

Británii. 

Na výzkumné otázky tedy lze odpovědět následovně: Irsko ke vstupu do ES 

vedly tři klíčové motivace. Snaha o vyřešení konfliktu v Severním Irsku a rozdělení 

ostrova, úsilí o zvýšení reálné irské suverenity a zejména snaha o zlepšení irské 
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hospodářské situace a snížení ekonomické závislosti na britském trhu. Ekonomická 

situace se zlepšila mírně v krátkodobém časovém horizontu a zejména pak v tom 

dlouhodobém. Závislost na britském trhu se snížila již v prvních pěti letech irského 

členství a tento proces pokračoval ve střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu.  

Lze tedy konstatovat, že Irská nejdominantnější motivace pro vstup do ES byla 

naplněna, což se částečně projevilo v krátkodobém časovém horizontu od vstupu, a 

zejména v tom dlouhodobém. Nicméně je nezbytné výsledky této analýzy vnímat v 

širším kontextu. Členství v ES nebylo jediným a izolovaným faktorem ovlivňujícím 

irskou ekonomickou situaci v daných obdobích. Ta byla spolu se závislostí na britském 

trhu formována také vnitřními procesy v Irsku (modernizace, reformy, politiky, krize, 

atd.), událostmi ve světě (např. ropné šoky a jejich dopady na světovou ekonomiku) a 

interním vývojem ES. Členství v Evropském společenství tedy nelze považovat za 

výhradní příčinu irského hospodářského rozvoje. Analýza podílu členství na irském 

hospodářském vzestupu a výzkum dalších faktorů formující tento jev mohou být 

předmětem dalšího výzkumu. 

 

Summary 

This thesis focused on the motivations which led Ireland to decide to accede to 

the EC. The aim of the thesis was to identify the key motivations of Ireland using the 

historical background and subsequently look whether the most dominant motivation was 

really fulfilled. The following questions were asked: What motivations led Ireland to the 

decision to accede to the EC? Which of these motivations were the key ones? Were the 

Irish expectations fulfilled? In what time period and to which extent? 

In the first part of the thesis three key motivations of the Irish decision making 

were identified by considering the historical background and the situation in Ireland 

before 1973. These three motivations were co-formed by the Irish historical experience 

together with its specific relationship with the Great Britain. Ireland was mainly 

motivated by its economic situation and its dependence on the British market. Ireland 

saw in the membership in the EC a possibility to improve its economic situation and to 

lower the dependence on the Great Britain. The fact that if Great Britain had acceded to 
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the EC without Ireland, Ireland would have lost its main export market was also very 

influential.  

The second key motivation was the Irish sovereignty and hope for its increase. 

Political factors were important in the decision making, however not as important as the 

economic ones. Ireland saw its membership in the EC as a possible way out from the 

unequal relationship with the Great Britain. It hoped that by acceding to the EC (and 

thereby limiting its sovereignty) its dependency on the Great Britain would decrease and 

so its real sovereignty would actually improve. The third key motivation (the least 

dominant among the three) was that in the eyes of Ireland the membership in the EC 

could help to solve the Northern Ireland conflict. 

The second part of the thesis addressed the question whether the most dominant 

of the Irish motivations for the accession to the EC was actually fulfilled. In other words 

– did the Irish economic situation improve after the accession and was the dependence 

on the British market lowered? The development of the Irish GDP after the accession 

shows improvement in a short period. Even the mid-term unstable development of the 

GDP reflects positive development of the Irish economy. This is more evident when 

comparing the data of other states from that period. The significant growth in 1990s 

clearly shows improvement in a long term. 

Similar conclusions can be reached when the development of Irish economic 

sectors, export and import and migration is analyzed in these time periods. 

Diversification of the Irish export markets and the decrease of the Irish 

orientation on the British market in short term after the accession and the further 

development of these trends in mid and long term period are the evidence of increase of 

the Irish independence on the Great Britain and its economy. 

It is possible to summarize that there were three key motivations which led 

Ireland to accede the EC: hope that the EC membership could help to solve the Northern 

Ireland conflict, to increase the Irish sovereignty and most importantly to improve the 

Irish economic situation and lower the dependence on the British market. The Irish 

economic situation improved mildly in a short term period after the accession, and more 

significantly in a long term period. The dependence on the British market decreased 

within the first 5 yeasts of the Irish membership in the EC and this trend continued in 
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mid and long term period. To conclude the Irish most dominant motivation for the 

accession to the EC was fulfilled. 

However the Irish membership in the EC cannot be seen as a sole cause of the 

Irish economic growth. An analysis of the relationship of the Irish membership in the 

EC and other possible causes of the Irish economic growth may be a subject of further 

examination. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Irské HDP v USD (tabulka) 

 

Ireland 2000 96,388,428,229.2 

Ireland 1999 96,588,536,117.6 

Ireland 1998 88,226,197,151.5 

Ireland 1997 81,248,328,557.8 

Ireland 1996 74,087,449,596.8 

Ireland 1995 67,089,772,727.3 

Ireland 1994 55,404,593,639.6 

Ireland 1993 50,863,239,911.6 

Ireland 1992 54,260,485,059.6 

Ireland 1991 48,311,192,800.1 

Ireland 1990 47,843,688,941.0 

Ireland 1989 38,074,896,751.9 

Ireland 1988 36,652,909,418.1 

Ireland 1987 32,914,794,007.5 

Ireland 1986 27,863,183,552.4 

Ireland 1985 20,639,293,745.3 

Ireland 1984 19,510,500,256.1 

Ireland 1983 20,150,337,672.5 

Ireland 1982 20,838,028,169.0 
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Ireland 1981 20,057,294,967.7 

Ireland 1980 21,102,929,276.6 

Ireland 1979 17,776,112,185.7 

Ireland 1978 14,213,681,667.2 

Ireland 1977 10,914,823,464.8 

Ireland 1976 9,173,506,934.6 

Ireland 1975 9,202,613,240.4 

Ireland 1974 7,662,677,223.3 

Ireland 1973 7,259,309,280.3 

Ireland 1972 6,130,802,517.7 

Ireland 1971 4,947,106,170.9 

Ireland 1970 4,265,734,265.7 

Ireland 1969 3,787,077,376.0 

Ireland 1968 3,278,584,320.0 

Ireland 1967 3,343,636,992.0 

Ireland 1966 3,104,034,304.0 

Ireland 1965 2,945,703,936.0 

Ireland 1964 2,766,608,896.0 

Ireland 1963 2,430,843,648.0 

Ireland 1962 2,260,349,696.0 

Ireland 1961 2,088,012,288.0 
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Zdroj:  
http://data.un.org/Data.aspx?q=ireland+GDP&d=WDI&f=Indicator_Code%3aNY.GDP.MKTP.
CD%3bCountry_Code%3aIRL, (kontrola 2.1.2012). 

 

 

Příloha č. 2: Roční průměrná změna irského HDP (tabulka) 

 

 

 

Zdroj: Foley, Anthony; Mulreany, Michael: The Single European Market and Irish Economy, 
IPA, Dublin 1990,  str. 11. 
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Příloha č. 3: Zaměstnanost v sektorech (tabulka) 

 

 

 

Zdroj: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/thatwasthenthisi
snow.pdf, (kontrola 2.1.2012). 
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Příloha č. 4: Zaměstnanost v sektorech (graf) 

 

 

 

Zdroj: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/thatwasthenthisi
snow.pdf, (kontrola 2.1.2012). 
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Příloha č. 5: Zaměstnanost v sektorech (graf) 

 

 

 

Zdroj: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/thatwasthenthisi
snow.pdf, (kontrola 2.1.2012). 
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Příloha č. 6: Zaměstnanost mimo zemědělství (graf) 

 

 

 

Zdroj: Honohan, Patrick; Walsh, Brandon: Catching up with the leaders: The Irish Hare, 
Brooking Papers on Economic Activity, 1, 2002, str. 6. 
http://www.jstor.org.remote.library.dcu.ie/stable/10.2307/1209172?origin=api (staženo 17. 9. 
2011). 
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Příloha č. 7: Podíl sektorů na HDP (graf) 

 

 

 

Zdroj: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/thatwasthenthisi
snow.pdf, (kontrola 2.1.2012). 
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Příloha č. 8: Emigrace (tabulka) 

 

 

 

Zdroj: 
http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/otherreleases/thatwasthenthisi
snow.pdf, (kontrola 2.1.2012). 

 

 

Příloha č. 9: Populace (tabulka) 

 

Population (Number) County, Year Sex        

  Male Female Both sexes 

State       

1901 1,610,085 1,611,738 3,221,823 

1911 1,589,509 1,550,179 3,139,688 

1926 1,506,889 1,465,103 2,971,992 

1936 1,520,454 1,447,966 2,968,420 
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1946 1,494,877 1,460,230 2,955,107 

1951 1,506,597 1,453,996 2,960,593 

1956 1,462,928 1,435,336 2,898,264 

1961 1,416,549 1,401,792 2,818,341 

1966 1,449,032 1,434,970 2,884,002 

1971 1,495,760 1,482,488 2,978,248 

1979 1,693,272 1,674,945 3,368,217 

1981 1,729,354 1,714,051 3,443,405 

1986 1,769,690 1,770,953 3,540,643 

1991 1,753,418 1,772,301 3,525,719 

1996 1,800,232 1,825,855 3,626,087 

2002 1,946,164 1,971,039 3,917,203 

2006 2,121,171 2,118,677 4,239,848 

 

 

Zdroj: 
http://www.cso.ie/Quicktables/GetQuickTables.aspx?FileName=CNA13.asp&TableName=Pop
ulation+1901+-+2006&StatisticalProduct=DB_CN, (kontrola 2. 1. 2012). 
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Příloha č. 10: Vývoj exportu a importu (tabulka) 

Country Concept Data Source Status Unit Scale 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 

Ireland Exports of Goods 
and Services, 
Nominal 

International 
Financial 
Statistics (IFS) 

Published National 
Currency 

Millions 
201,000 235,000 237,000 266,000 301,000 334,000 376,000 418,000 484,000 537,000 

Ireland Imports of Goods 
and Services, 
Nominal 

International 
Financial 
Statistics (IFS) 

Published National 
Currency 

Millions 
235,000 270,000 286,000 323,000 369,000 420,000 436,000 451,000 563,000 666,000 

 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

Exports of 
Goods and 
Services, 
Nominal 

599,000 669,000 773,000 1026,000 1272,000 1619,000 2152,000 2817,000 3374,000 3936,000 4639,000 5504,000 6433,000 7752,000 9770,000 

Imports of 
Goods and 
Services, 
Nominal 

728,000 804,000 893,000 1211,000 1708,000 1849,000 2522,000 3337,000 4043,000 5235,000 5900,000 7117,000 7414,000 8164,000 9815,000 

  1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Exports of 
Goods and 
Services, 
Nominal 

10738,000 10377,000 11855,000 13634,000 16137,000 16294,200 17178,429 19179,222 22474,770 25923,152 31902,414 35783,545 42557,541 53776,925 

Imports of 
Goods and 
Services, 
Nominal 

10397,000 9929,000 10681,000 11921,000 14360,000 14971,994 15701,027 16774,636 18860,379 22300,745 27024,896 30337,879 35652,124 46577,260 

Zdroj: http://elibrary-
data.imf.org/ViewData.aspx?did=322,321,323&t=1,1,1&id=107,44;47,51&key=1445284&f=1&ts=1&ys=1960&ye=2000&ms=1&me=12&ds=1&de=31
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Příloha č. 11: Růst exportu (graf) 

 

 

 

Zdroj: McHugh, Deirdre: Trade, Growth and the Role od Demands, Journal of the Statistical and 
Social Inquiry Society of Ireland, Vol XXV, Part II, 1985, str. 11. 
http://www.tara.tcd.ie/bitstream/2262/21441/1/jssisiVolXXV221_238.pdf (staženo 15.10.2011). 
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Příloha č. 12: Skladba exportu (graf) 

 

 

 

Zdroj: Bradley, John; Whelan, Karl; Wright, Jonathan: Stabilization and Growth in the EC Periphery: 
a study of Irish economy, Avebury, England 1993, str. 10. 
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Příloha č. 13: Irský export dle destinací (graf) 

 

 

 

Zdroj: Bradley, John; Whelan, Karl; Wright, Jonathan: Stabilization and Growth in the EC Periphery: 
a study of Irish economy, Avebury, England 1993, str. 10. 
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Příloha č. 14: Irský zahraniční obchod (tabulka) 

 

 

 

Zdroj: Drudy, P.J. a McAleese, Dermot: Ireland and the European Community, Cambridge University 
Press, New York 1984, str. 153. 

 

 

Příloha č. 15: Irský zahraniční obchod od roku 1985 (tabulka) 

 

 

 

Zdroj: Honohan, Patrick; Walsh, Brandon: Catching up with the leaders: The Irish Hare, Brooking 
Papers on Economic Activity, 1, 2002, str. 72. 
http://www.jstor.org.remote.library.dcu.ie/stable/10.2307/1209172?origin=api (staženo 17. 9. 2011). 


