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1 Úvod 
 

Význam pojmu konkurenceschopnost v celém světě každoročně narůstá. Stále se 

zvyšuje počet zemí, které pozitivní výsledky v této oblasti stavějí mezi jedny ze základních 

priorit svých ekonomik. Kladné hodnocení v sobě totiž skrývá jakousi prestiž a umístění se 

na předních příčkách v žebříčku některé mezinárodní organizace s sebou přináší  jakési 

pomyslné uznání mezi zeměmi. Výjimkou není ani stát, na který je tato práce zaměřena. 

Irská republika.  

Ani široké veřejnosti dozajista neuniklo, jakými radikálními změnami tato země 

v posledních desetiletích prošla. Jenomže co asi málokdo tuší je, jaké konkrétní faktory  

a podmínky stály v jejich pozadí. V české literatuře zatím neexistuje žádný zdroj, který by 

mohl poskytnout ucelené vysvětlení celého příběhu. Tato práce by ho měla nabídnout  

a právě v tomto smyslu by měla být přínosem. 

Z podceňované malé ekonomiky, která po dlouhá léta stála ve stínu Velké Británie, 

se stal světem opěvovaný keltský tygr a nečekaný boom udělal z Irska nejrychleji rostoucí 

zemi Evropy. Jenomže tento „zázrak“ neměl dlouhého trvání. Sotva stihli zakusit chuť 

blahobytu, přišla světová hospodářská krize, která dramaticky ukončila irská léta „slávy“. 

Velmi zajímavé proto bude i podívat se na rozvoj konkurenceschopnosti země v období na 

přelomu této změny. Ovlivnila ekonomická situace její ukazatele? 

Cílem diplomové práce není pouze nalézt odpověď na tuto otázku, ale vůbec vymezit 

pojem konkurenceschopnost, přístupů k měření konkurenceschopnosti národních 

ekonomik a vyhodnotit postavení Irska ve světě a v Evropě na základě vybraných indexů; 

dále nalézt faktory, které zapříčinily pozitivní rozvoj irské ekonomiky v takovém rozsahu  

a zhodnotit negativní dopady celosvětové ekonomické a finanční krize na tuto zemi. 

 Před započetím této práce byly stanoveny následující dvě hypotézy. Vstup Irska 

mezi země ES (EU) měl výrazný vliv na růst tamější ekonomiky a napomohl Irsku začlenit 

se mezi nejvyspělejší státy v Evropě. Ekonomická krize zasáhla Irsko téměř nejvíce 

z členských států EU a pozastavila na dlouho irský ekonomický boom. 

 Práce je rozčleněna do tří hlavních obsahových kapitol. V první části je nejprve 

objasněn samotný pojem konkurenceschopnosti, a to na mikroekonomické  

i makroekonomické úrovni. Je zde vysvětleno, jak se k této problematice staví EU a dvě 

vybrané světové organizace. Následuje výčet vnějších i vnitřních faktorů, které jsou 

schopny v menší či větší míře konkurenceschopnost země ovlivnit a nakonec jsou popsány 
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vybrané způsoby pro její měření. Text tak poskytuje teoretický základ pro hodnocení 

konkurenceschopnosti Irské republiky v následující kapitole. 

 Ve druhé části „Rozkvět Irska na přelomu tisíciletí“ jsou nejprve vyložena 

historická východiska a vnitřní i vnější faktory, které vedly k vytoužené hospodářské 

expanzi. Následuje úsek zabývající se projevy boomu v ekonomice. Na jedné straně 

dokazuje, jak moc si země polepšila v mnoha ekonomických ukazatelích, na druhé straně 

upozorňuje na slabé stránky, které s sebou keltský tygr přinesl. Poslední podkapitola 

hodnotí, jak vypadala irská konkurenceschopnost v posledních letech boomu a na začátku 

hospodářského kolapsu. Čímž plynule přecházíme k poslední kapitole.  

Závěrečná část se věnuje nejprve globálním a domácím činitelům, které stály za 

vznikem irské krize. Stejně jako v předchozí kapitole je i zde provedeno hodnocení 

v ekonomické a sociální oblasti, tentokráte je však zaměřeno na období od roku 2008  

a dále. Poslední část je věnována opatřením, která jsou logickým vyústěním radikálního 

zhoršení irské situace a jimiž se Irsko snaží bojovat proti nepřízni celé situace. 

 Při zpracování této diplomové práce byly využívány informace dostupné z odborné 

české a zahraniční literatury a internetových zdrojů. Použitou metodou pro zpracování byl 

deskriptivní přístup, analýza informačních zdrojů vztahujících se k problematice 

konkurenceschopnosti a k irské situaci, srovnávání, syntéza a dedukce. Součástí rozborů 

jsou grafy, tabulky a schémata, která doplňují teorii o část praktickou. 
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2 Konkurenceschopnost národních ekonomik 
 

Politická, ekonomická i geografická diferenciace mezi zeměmi ve světě způsobuje 

celou řadu dalších odlišností. Státy však mají v posledních letech jeden klíčový společný 

zájem – posilovat konkurenceschopnost svých národních ekonomik. 

Posuzování konkurenceschopnosti na této úrovni je v oblasti ekonomického výzkumu 

poměrně novou problematikou. Svědčí o tom i fakt, že doposud neexistuje jednoznačné 

vymezení pojmu, které by bylo nějakým způsobem všeobecně akceptováno. Proto, aby byl 

co nejlépe vystižen celý koncept, budou následující podkapitoly obsahovat vymezení 

pojmu konkurenceschopnosti na různých úrovních a přístupů k ní, činitelé, jež ji ovlivňují 

a nakonec i velmi důležité způsoby jejího měření umožňující srovnání různých subjektů. 

 

2.1 Teoretické vymezení konkurenceschopnosti 

 

Konkurenceschopnost je tématem, které v posledních desetiletích významně nabylo 

na významnosti. Různé ekonomické subjekty (mezinárodní organizace, země, regiony, 

odvětví či firmy) ji ale vnímají jinak. A právě to, že existuje několik výchozích stupňů pro 

její posuzování, souvisí s nepřeberným množstvím odlišných definic a způsobů hodnocení 

pro tuto jednu oblast. 

 

2.1.1 Pojem konkurenceschopnosti 

 

Sousloví „konkurenční schopnost“ se začíná v různých ekonomických teoriích 

objevovat nejdříve ve vyspělých státech, a to již v průběhu 80. let. Už v této době se  

o problematiku zajímají významní ekonomové, např. Američan Michael Eugene Porter. Do 

širšího povědomí ostatních zemí se dostává zhruba o deset let později. Již tehdy bylo 

zřejmé, že pochopení a správná aplikace této koncepce by měla napomoci ke zlepšení 

ekonomické situace v zemích a k efektivnímu rozdělení bohatství. 

Prvotně je ovšem termín konkurenceschopnost vztahován na mikroekonomickou 

(tzn. podnikatelskou) sféru. V absolutním smyslu lze jako konkurenceschopnou firmu 

označit každou, která při svém působení na trhu dosahuje kladných ekonomických 
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výsledků. V relativním významu se pak firemní konkurenceschopnost hodnotí jako pozice 

daného subjektu na trhu ve vztahu k ostatním. Obě hlediska se sjednotí v okamžiku, kdy se 

na ně budeme dívat z dlouhodobého pohledu – konkurenceschopné firmy jsou schopny se 

dlouhodobě přizpůsobovat měnícím se podmínkám trhu a udržet si na něm svůj podíl, 

respektive jej zvyšovat. Kdežto ty nekonkurenceschopné zmíněnou schopnost postrádají  

a časem zaniknou (Viturka, 2007). 

  

Zatímco na mikroekonomické úrovni je definice poměrně jasná, na 

makroekonomické úrovni, tzn. na úrovni národních ekonomik, je tento pojem mnohem 

hůře uchopitelný a mnohdy až kontroverzní. O jeho jednoznačné vymezení se odborníci 

snaží více než půldruhého desetiletí a jeho význam se v průběhu času poměrně posouvá  

a vyvíjí. 

Jak uvádí Beneš (2006), existují minimálně tři směry definic národní 

konkurenceschopnosti. Prvním je vnější pojetí národní konkurenceschopnosti, kdy je 

makroekonomická konkurenceschopnost vnímána souznačně s vývozní výkonností země. 

V podstatě jde o podobný přístup jako u firem, neboť hodnocení je založeno na tom, 

jakých výsledků dosahuje země na mezinárodních trzích. 

Druhý směr označuje celkovou národní konkurenceschopnost. Jde o širší pojetí, jež 

klade důraz spíše na růst příjmů obyvatelstva a celkovou produktivitu ekonomiky. 

K hodnocení využívá vzájemné srovnávání zemí na základě takových ukazatelů, jako je 

hrubý domácí produkt či úroveň zaměstnanosti.  

Poslední je širší pojetí národní konkurenceschopnosti. Přístup zahrnuje pro 

hodnocení nejen ekonomické, ale i sociální a ekologické faktory a jejich vzájemnou 

komplexnost. Za konkurenceschopnou ekonomiku je pak považována ta, u níž se může co 

největší počet obyvatel těšit vysoké životní úrovni, a která dosahuje udržitelného rozvoje. 

  

 Z uvedeného jasně vyplývá, že vymezení pojmu na této úrovni není jednoduché a je 

často označováno za nedostatečné a nejednoznačné. Přitom je konkurenceschopnost 

národních ekonomik považována za jeden z hlavních cílů hospodářských politik států. 

Mnoho ekonomických odborníků proto varuje, že orientovat národní politiku kolem 

v podstatě abstraktního pojmu, by mohlo být pro stát nebezpečné. 

Kritikové zpochybňující existenci této koncepce a vznášejí hned tři námitky, podle 

kterých je vymezení na národní úrovni zbytečné (Ronald, 2004).: 
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1. Národní ekonomiky si nekonkurují stejným způsobem jako firmy a není proto 

vhodné hledat mezi jejich fungováním nějakou souvislost. 

2. Firmy bojují o podíl na trhu a úspěch jedné se zpravidla děje na úkor dalších. Toto 

ovšem nelze tvrdit o národních ekonomikách, neboť kladné výsledky jedné země 

obvykle vytvářejí nové příležitosti pro ostatní. 

3. Růst národní životní úrovně je pouze důsledkem růstu produktivity a tato tzv. 

konkurenceschopnost je dle kritiků pouze jiným pojmenováním národní 

výkonnosti.  

 

Je tedy zřejmé, proč řada ekonomických odborníků tuto makroekonomickou 

konkurenceschopnost spíše neakceptuje.  Každopádně faktem zůstává, že se o ní obzvláště 

v posledních letech dosti diskutuje a věnuje se jí řada specialistů a jejich prací, vytvářejí se 

nové definice a její existenci vnímají nejen odborníci, ale i široká veřejnost.  Přes všechny  

sporné otázky je tato tématika součástí soudobé ekonomie. I tato práce bude v dalších 

kapitolách používat hodnocení právě na této úrovni. 

 

2.1.2 EU a konkurenceschopnost 

 

Konkurenceschopnost neuniká ani pozornosti Evropské unie. I ona se potýkala 

s problémem jak jednoznačně vymezit co konkurenceschopnost znamená. A hlavně jak ji 

pak u jednotlivých oblastí srovnávat, protože regiony zaměřené na odlišné hospodářské 

sektory (např. průmysl, zemědělství, finančnictví) spolu přímo nesoutěží. Správně ji 

vyjádřit bylo velmi důležité, protože konkurenceschopnost je chápána jako indikátor 

úspěšnosti či neúspěšnosti evropských politik.  Rozhodnutím, zda subjekt je či není 

konkurenceschopný vlastně připisuje hodnoceným jakousi pozitivní nebo negativní 

značku, která ovlivňuje jejich další potenciální rozvoj. Konečná vytvořená obecná definice 

zní následovně: „ konkurenceschopnost je schopnost firem, odvětví, regionů, národů  

a nadnárodních regionů generovat relativně vysoké příjmy a úroveň zaměstnanosti, 

přestože jsou vystaveny mezinárodní hospodářské soutěži“ (EC, 1998). 

O důležitosti tématu svědčí i to, že je touto problematikou po několik let protkaná 

řada významných unijních strategických dokumentů. Bílá kniha o růstu, 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti z roku 1993 je jedním z prvních (EC, 1993). Kniha 

diskutuje mimo jiné možnosti evropského vývoje v rámci mezinárodní politiky 



 8

konkurenceschopnosti a formuluje způsoby, kterými je vhodné využívat makroekonomická 

opatření tak, aby vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti a trvale udržitelnému růstu. Dle 

této knihy je konkurenceschopnost zásadní pro vytváření nových pracovních míst  

a blahobyt obyvatelstva. Dokument je zajímavý tím, že ošetřuje témata, která jsou aktuální 

dodnes (např. přispívání k udržitelnému rozvoji průmyslových odvětví nebo napomáhání 

firmám v Evropě adaptovat se v prostředí celosvětové konkurence).  

Dalším významným a široké veřejnosti známým dokumentem je Lisabonská 

strategie z roku 2000 (EC, 2000). Jedním z proklamovaných cílů je, že se má EU do deseti 

let stát mj. nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou. Strategie 

vycházela z řady nových výzev, které s sebou přinášelo nadcházející tisíciletí a hlavně 

odpovídala na nedostatky v konkurenceschopnosti a výkonnosti svých členských států. 

Strategie byla sice navržena pro léta 2000 až 2010, ale v polovině tohoto období 

muselo dojít k revizi. Nově navržený přístup Partnerství pro růst a zaměstnanost opět mj. 

ošetřuje konkurenceschopnost a upozorňuje, že je třeba ji posílit a dát tak ekonomice 

jednotlivých zemí nový impuls k rozvoji.1 

 

Všechny zmiňované dokumenty dokazují zájem o danou problematiku. Je však 

nutno poznamenat, že jsou zaměřeny na mezinárodní konkurenceschopnost, respektive 

konkurenceschopnost národních ekonomik. Ale ve středu unijního zájmu stojí také 

regionální konkurenceschopnost, která ještě nebyla zmiňována. 

Evropská komise ji definovala jako „ způsobilost produkovat zboží a služby, které 

úspěšně projdou testem mezinárodních trhů, a zároveň schopnost zachovávat vysokou  

a udržitelnou úroveň nebo obecněji jde o schopnost vytvářet relativně vysoké příjmy  

a úroveň zaměstnanosti, a to při vystavení se mezinárodní konkurenci“ (Gardiner, 2003, 

str. 4).  

Tak, jak je definována, předpokládá existenci firem v rámci regionu. V podstatě je 

odvozena od jejich schopnosti vytvářet zboží splňující požadavky trhu. Ale z čistě 

mikroekonomické úrovně ji chápat nelze, protože region není pouze seskupení firem.  

Stejně jako by se dala najít souvislost mezi mikroekonomickou a regionální 

konkurenceschopností, lze nalézt jisté ztotožňující znaky i s makroekonomickou úrovní. 

Národní ekonomiky totiž mají schopnost zajistit si konkurenceschopnost na vlastním  

                                                 
1 Dokument, který na Lisabonskou strategii navazuje, tzn. Strategie Evropa 2020, kupodivu neřadí 
konkurenceschopnost mezi hlavní cíle. Čelí proto kritice nejen ze strany některých členských zemí, ale i ze 
strany subjektů podnikatelské sféry. 
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i celosvětovém trhu optimalizací vlastních vnitřních zdrojů. Jenomže region není totéž jako 

stát, ani jeho miniatura. Proto v něm neplatí státní makroekonomické přizpůsobovací 

mechanismy a zákonitosti. Regionální konkurenceschopnost je tedy někde mezi 

mikroekonomickou a makroekonomickou rovinou (Ronald, 2004). 

Kromě již výše zmíněné definice Evropské komise je regionální 

konkurenceschopnost v EU definovaná různě.  G. Galanos (2010, str. 10) uvádí, že obecně 

ji EU chápe jako „schopnost regionů vytvářet a udržovat relativně vysoké příjmy a úroveň 

zaměstnanosti zatímco jsou v konkurenci“. Generální ředitelství pro regionální politiku ji 

bere jako „schopnost regionální ekonomiky optimalizovat své původní prostředky tak, aby 

mohla konkurovat a prosperovat na národních a světových trzích a přizpůsobit se změnám 

na těchto trzích“ (Ronald, 2004, str 2-3). Společné výzkumné centrum EU pod pojmem 

rozumí „schopnost regionů pěstovat, přilákat a podporovat ekonomickou aktivitu tak, aby 

si jejich občané užívali poměrně dobré ekonomické prosperity“ (P. Annoni, K. Kozovska; 

2010,str.25). Přitom všechny zmíněné definice jsou založeny na jednom společném 

základním principu – tom, že územní rozvoj není produktem ekonomického růstu, ale 

jednou z jeho příčin. 

 

Výroční zprávy o konkurenceschopnosti EU 

 

Od roku 1997 vydává Evropská komise (konkrétně generální ředitelství pro 

podniky a průmysl) každoročně zprávy o konkurenceschopnosti EU. Základ pro to 

vytvořilo rozhodnutí Rady z roku 1994. Jedná se o analytickou práci rozebírající faktory, 

které v daném roce nejvíce ovlivnily konkurenceschopnost unie. Ta je v rámci zpráv 

chápána jako „trvalý růst životní úrovně národa a jako nízká míra nedobrovolné 

nezaměstnanosti“ a na úrovni průmyslových odvětví jako „schopnost udržení či zlepšení 

postavení daného odvětví na celosvětovém trhu“, kde dochází vlastně k porovnávání 

s jinými zeměmi. 

Hodnocen bývá hlavně vývoj produktivity, který je považován za stěžejního 

ukazatele dlouhodobého vývoje v této oblasti. Dále např. ekonomický růst, zaměstnanost, 

silné a slabé stránky evropského průmyslu a v souvislosti s Lisabonskou strategií bývaly 

často posuzovány provedené reformy v mikroekonomické sféře (EC 2006, 2007) 

Po příchodu hospodářské krize se výroční zprávy orientovaly především na 

sledování výrazných změn v růstu produktivity a souvisejících faktorů jako jsou míra 

otevřenosti ekonomik a měnící se struktura obchodu, přímé zahraniční investice, ale také 
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konkurenceschopnosti malých a středních podniků, jejich schopnost provádět výzkum  

a vývoj či inovační aktivity v EU (EC 2008, 2010). 

Zpráva pro rok 2011 se teprve připravuje, ale už dnes je známo, že by měla být 

zaměřena kromě důsledků hospodářské krize, opravných opatření a postupného oživení, 

které bylo nastartováno koncem roku 2009 na několik specifických témat, jako např. 

průmysl v EU v kontextu udržitelného růstu, konkurenceschopnost evropského vesmírného 

výzkumu nebo konvergence odvětví náročných na znalosti. 

Výroční zprávy o konkurenceschopnosti EU byly chápány jako jakýsi typ 

analytické podpory pro realizaci Lisabonské strategie. I přesto, že její platnost vypršela na 

konci roku 2010, se hodnota a důležitost zpráv nesnížily. Místo pro původní dokument teď 

sehrávají důležitou roli pro jeho nástupkyni – strategii Evropa 2020. 

Cílem již třinácti vydaných dokumentů bylo analyzovat vývojové trendy  

a napomoci tak k vytváření politik, které budou efektivně podporovat 

konkurenceschopnost. Zaměřovaly se na požadavky unijního průmyslu, formování 

prostředí, které by bylo příznivé pro fungování unijních podniků, adaptaci na strukturální 

změny v okolním světě a na rozvoj inovací a výzkumu. A nová čtrnáctá zpráva by v tom 

měla pokračovat (stejně jako minimálně dvě další, které musejí být na základě rezoluce 

z roku 1994 vytvořeny). 

 

2.1.3 Přístup ke konkurenceschopnosti ve světě 

 

Není to jen Evropská unie, která sleduje a zkoumá oblast konkurenceschopnosti, ale 

také některé mezinárodní organizace. Mezi nejznámější z nich patří Institut pro rozvoj 

řízení (International Institute for Managament Development; dále jen IMD) sídlící ve 

Švýcarsku. Jeho činnosti naplňuje celkem 54 institucí, které jsou rozmístěny po celém 

světě. 

Klíčovou aktivitou IMD je vzdělávání vedoucích pracovníků. Co je ovšem 

z hlediska této práce důležitější je to, že od roku 1989, tzn. již více než dvě desetiletí, 

vydává Ročenku světové konkurenceschopnosti (World Competitiveness Yearbook; dále 

jen WCY). Jedná se o práci, jež poskytuje podnikům a vládám na celém světě komplexní 

informace a analýzy v oblasti konkurenceschopnosti. Data, ze kterých vychází, přejímá od 

čtyřiapadesáti partnerských mezinárodních a regionálních organizací a doplňuje je 

vlastním průzkumem veřejného mínění (v posledním průzkumu bylo zapojeno 4460 
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respondentů). Tímto je schopna zajistit, že zveřejňované údaje jsou dostatečně věrohodné 

(IMD, 2010). 

WCY byla vytvořena proto, že zaměření některých ekonomických studií bylo až 

moc jednostranné (např. na fiskální a monetární politiku, obchodní toky, apod.). 

Hodnocení, které je využíváno v ročence, poskytuje širší analytickou základnu a umožňuje 

tak snadnější interpretaci úspěchů a neúspěchů národů. Posuzuje, jak v současnosti národy 

řídí svou budoucnost – tedy alespoň její ekonomickou stránku (Garelli, 2004).  

Ročenka je přístupná také v „online“ verzi, která umožní uživateli vytvořit si 

vlastní výběr dat, popř. zemí. Umožňuje přístup k informacím až patnáct let dozadu. Dnes 

její hodnocení zahrnuje již padesát osm zemí, které nejvíce ovlivňují rozvoj světové 

ekonomiky. Využívá k němu celkem 327 kritérií, která budou rozebrána později. 

A jak vlastně WCY posuzuje konkurenceschopnost? Jedna z nejnovějších 

dostupných definicí byla zveřejněna v Ročence z roku 2009, kde je řečeno, že se hodnotí to 

„jakým způsobem řídí národy a podniky všechny své schopnosti, aby dosáhly větší 

prosperity“. Definice má však svá omezení, např. nepočítá s tím, že jak národ, tak podniky 

v dané zemi, jsou do velké míry závislé na předcházejícím historickém vývoji, přírodních 

podmínkách apod. To znamená, že by kromě ekonomické výkonnosti měly být brány 

v potaz i jiné tzv. měkké faktory (např. dopad na kvalitu života a životní prostředí nebo 

rozvoj inovací a technologií). 

Kromě tohoto zestručněného vymezení je používána ještě akademická definice, 

která by měla být výstižnější. Ve svém pojednání ji uvádí Garelli (2004, str. 608); podle 

něho je konkurenceschopnost „ část ekonomické teorie analyzující fakta a politiky, které 

formují schopnosti národů vyvíjet a udržovat takové prostředí, jež podporuje vytváření 

větších hodnot pro jejich podniky a více prosperity  pro jejich lidi“. 

 

 Druhou významnou mezinárodní organizací je Světové ekonomické fórum (World 

Economic Forum; dále jen WEF). Jedná se o neziskovou organizaci, která taktéž sídlí ve 

Švýcarsku. Již od roku 1979 vydává každoročně Zprávu o světové konkurenceschopnosti 

států (Global Competitiveness Report; dále jen GCR). Konkurenceschopnost přitom chápe 

jako „soubor institucí, politik a faktorů, které určí úroveň produktivity země “ (WEF, 

2010). 

Poslední zpráva na léta 2010 až 2011 analyzuje 139 ekonomik, což je doposud 

nejvyšší počet zemí, jaký byl kdy hodnocen. Právem je proto již několik let označována za 

„nejkomplexnější hodnocení svého druhu“. 
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GCR více než třicet let napomáhá zákonodárcům řady zemí připravovat plány  

a návrhy reforem pro rozvoj jejich ekonomik, formulovat hospodářské záměry a umožňuje 

jim čelit výzvám, které s sebou může přinést budoucí vývoj. Poskytuje jim totiž odborný 

popis všech ekonomik zahrnutých do studie a údaje o činitelích, kteří ovlivňují jejich 

produktivní potenciál. Vysvětluje jim zásadní faktory, které například určují jejich 

hospodářský růst či působí na úroveň příjmů jejich obyvatelstva. Obdobně je nápomocna  

i podnikatelskému sektoru (WEF, 2010). 

  

Od roku 1979 do roku 1989, tedy do roku, v němž IMD začalo vydávat vlastní 

ročenku, spolupracovaly obě organizace na vytváření jednoho hodnotícího žebříčku. Obě 

proto mají poměrně analogický způsob výpočtu konkurenceschopnosti pro posuzované 

ekonomiky. Ovšem co se týče výkladu pojmu konkurenceschopnost, zde už se jejich 

názory poměrně rozcházejí. Z výše zmíněného vyplývá, že IMD ji chápe jako dovednost 

přežít tržní střet, a to s určitým společenským přínosem pro obyvatelstvo a ziskem pro 

podniky. Na druhé straně WEF ji vnímá jako schopnost dosáhnout produktivity a růstu 

(J.Bič; 2004).  

 

2.2 Činitelé ovlivňující konkurenceschopnost 

 

Hlavní faktor ovlivňující konkurenceschopnost je konkurenční výhoda, se kterou 

má subjekt možnost reálně disponovat. Slaný a kol. (2009) uvádí, že budeme-li vycházet 

z předpokladu, že konkurenceschopnost znamená schopnost ekonomiky nebo podniku 

dlouhodobě dosahovat růstu, pak lze za zmiňované konkurenční výhody považovat ty 

faktory, které předurčují onen ekonomický růst. Faktory dělí do tří skupin, a to na 

determinanty pracovní síly, zásoby kapitálu a produktivity. A právě tito činitelé společně 

s konkurenční výhodou budou rozebráni v následujících podkapitolách. 

 

2.2.1 Konkurenční výhoda a její typy 
 

Stejně jako konkurenceschopnost lze i konkurenční výhodu definovat na 

mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Na první z nich ji lze vnímat jako 

„zachycení relativní výkonnosti dané firmy v určitém období“, tedy jako jakousi „reflexi 
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interakcí mezi firmami v tržním procesu“ (M. Beneš, 2006; Str. 27). Zkoumá se ve 

skutečném tržním prostředí mezi seskupeními firem. Může být časově omezená, protože 

její udržitelnost nezávisí jen na vývoji firmy, ale celého trhu. Z makroekonomického 

hlediska vzniká konkurenční výhoda především na základě vlastních předpokladů vývoje 

země a národních charakteristik. Projevuje se pak dlouhodobě v konkurenčních 

schopnostech na mezinárodních trzích, popřípadě v ekonomickém růstu. I na této úrovni se 

projevují měnící se tržní podmínky. 

Existuje několik druhů členění konkurenčních výhod. Nejčastěji se objevuje 

typologie, která je rozlišuje podle způsobu, jakým si země vzájemně konkurují. První, 

cenově-nákladové konkurenční výhody, spočívají ve využívání levných výrobních vstupů  

a nenákladné pracovní síly. Nízké náklady totiž obvykle znamenají i nízké ceny a tím 

vlastně vyšší konkurenceschopnost. Efekt těchto výhod je však obvykle krátkodobý a je 

typický především pro rozvojové, respektive méně rozvinuté ekonomiky. Druhým 

představitelem jsou konkurenční výhody opírající se o kreativitu, protože účinným tvůrčím 

procesem se vytváří značná přidaná hodnota. S tímto typem souvisí kvalitativně-inovační 

konkurenční výhody. Sám název napovídá, že jejich východiskem jsou inovace  

a využívání speciálních technologických a znalostních předpokladů při výrobě a vytváření 

vlastního specifického zboží. To, co mají tyto dva druhy společné je, že ke svému rozvoji 

potřebují specializované a kvalifikované pracovníky, prostředí podporující výzkum  

a rozvoj apod. Základem čtvrtého typu, kvalitativně-efektivnostních konkurenčních výhod, 

je dostatečné množství středně vzdělaných pracovníků, kteří jsou schopni efektivně 

vykonávat svou funkci a zvládají zajišťování provozu vyspělejších výrobních procesů. Obě 

právě zmíněné kvalitativně založené konkurenční výhody jsou dlouhodobě udržitelné  

a jsou typické především pro vyspělé země (J. Bič, 2008). 

J. Fagerberg, M. Knell  a M. Srholec (2004) uvádějí, že kvalitativní konkurenční 

výhody lze, kromě již výše zmíněného způsobu, dále členit. Jeho dělení obsahuje tři 

stupně, a to podle zdrojů, které je utvářejí. První, poptávková konkurenční výhoda, vzniká 

v okamžiku, kdy se shodují či podobají struktury domácí výroby země a světové poptávky. 

Čím vyšší je jejich vzájemná shoda, tím příznivěji by se měla ekonomika rozvíjet. Druhá 

technologická konkurenční výhoda úzce souvisí s inovativními schopnostmi zemí. 

Umožňuje jim uspět na světových trzích pro nové výrobky a služby. Za zdroje k ověření 

této schopnosti jsou považovány např. výdaje na výzkum a vývoj nebo počet nově 

vytvořených patentovaných výrobků. Poslední v pořadí je kapacitní konkurenční výhoda. 

Jedná se vlastně o schopnost využít nové technologie a inovace. Ačkoliv by se na první 
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pohled mohla znát tato výhoda obdobná s technologickými konkurenčními výhodami, 

existuje mezi nimi zásadní rozdíl. Technologická výhoda totiž znamená vytvářet inovace, 

zatímco v druhém případě jde především o umění jich využít. Indikátory kapacitní výhody 

jsou lidský kapitál a jeho kvalita (např. počet lidí s dokončeným sekundárním a terciérním 

vzděláním), rozvinutost informační technologie (měřená např. pomocí údajů ohledně 

rozšíření počítačů a telekomunikačních technologií v populaci), schopnost využívat nové 

technologie apod. 

 

2.2.2 Extenzivní faktory růstu konkurenceschopnosti 

 

Jako extenzivní faktory růstu2 lze souhrnně označit činitele působící na trhu práce  

a kapitálu. Každá z těchto oblastí v sobě skrývá řadu dílčích determinantů, které ovlivňují 

růst a tím konkurenceschopnost národní ekonomiky nebo podnikatelského sektoru. 

Podívejme se nejprve na oblast trhu práce a pracovní sílu. Na celá desetiletí 

dopředu ji může ovlivnit vývoj populace (tedy její početnost a složení), protože formuje 

možnou pracovní sílu. Nejdéle působí a největší dopad má počet živě narozených dětí, 

protože ovlivňuje věkovou skladbu obyvatelstva a tím pádem i dostupnost ekonomicky 

aktivní pracovní síly v dlouhodobém horizontu. Podobný efekt (i když ne s tak radikálním 

dopadem) má úmrtnost a migrace v populaci. Pokud dojde v některé ze zmiňovaných 

oblastí k nějakému nadměrnému výkyvu, bude to mít dopad na věkovou skladbu 

obyvatelstva a tím i na pracovní sílu dlouhou dobu po takovéto události. 

Pokud je počet ekonomicky aktivního obyvatelstva vyšší, firmy snadněji pokrývají 

volná místa dostupnými zaměstnanci. To jim umožňuje se úspěšně realizovat na trhu  

a dosahovat kladných ekonomických výsledků. Zvyšuje to tedy jejich konkurenční 

schopnost. Rostou také souhrnné příjmy obyvatelstva a celková výkonnost ekonomiky. 

Vhodné je poznamenat, že pro konkurenceschopnost je důležitý nejen čistý nárůst objemu 

pracovní síly, ale také nárůst její produktivity. 

 Krátkodobě ovlivňuje stav populace také migrace pracovníků. To, jaký bude mít 

tento faktor dopad na konkurenceschopnost, závisí na výchozí situaci domácí ekonomiky  

a jejího pracovního trhu. Imigrace ji pozitivně ovlivní v případě, že přistěhovalci jsou 

nekvalifikovaní, nesoutěží s domácími pracovníky a pouze zaplňují neobsazená místa. 

Nebo v obrácené situaci, tedy když jsou velmi kvalifikovaní a přinášejí s sebou nové 
                                                 
2 Extenzivní růst se opírá hlavně o zvyšování množství zapojených výrobních faktorů. 
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znalosti a dovednosti. Emigrace zvýší konkurenceschopnost země například jestliže se 

odchodem pracovníků sníží domácí nezaměstnanost a s tím související nouze a sociální 

napětí. V obou směrech pohybu pracovníků (tzn. přílivu i odlivu) velmi záleží nejen na 

jejich kvalitě, ale i množství. 

 Slaný a kol. (2009) uvádí, že kromě již zmíněných faktorů souvisí s efektivitou 

pracovního trhu a zároveň tedy i s konkurenceschopností oblast sociální politiky a s ní 

spojené sociální transfery a zatížení práce daní. Tyto totiž velmi ovlivňují vůli obyvatelstva 

pracovat. Jako konkurenceschopnější ekonomiku pak lze chápat tu, jejíž úroveň zdanění 

příjmů a výše sociálních podpor není pro pracovníky demotivující (ať již z hlediska vstupu 

na trh práce nebo z hlediska pracovních výkonů a produktivity práce zaměstnanců).  

Vedle výše zmíněných demografických a sociálních faktorů působí celá škála 

dalších, mezi nimi např. geografické a hospodářské. 

 

 I v druhé oblasti, oblasti trhu kapitálu, je konkurenceschopnost determinována 

několika faktory. Prvním činitelem je zdravý a stabilní rozvoj tohoto trhu. V případě, 

kdyby došlo k jeho narušení, by zprostředkovatelé finančních operací nebyli nadále 

schopni řádně vykonávat svou funkci. A pro zdravý konkurenční vývoj je nezbytné, aby 

služby, které poskytují, byly co nejefektivnější. Kromě jejich kvality je důležitý i jejich 

rozsah. Čím propracovanější je finanční zprostředkování ve všech odvětvích ekonomiky, 

tím vyšší je tempo hospodářského růstu a konkurenceschopnost. 

 Silnou roli přitom hraje také zahraniční kapitál, jelikož zvyšuje investiční 

schopnosti domácích subjektů nad rámec možností výše domácích úspor. Je tak jedním ze 

základních činitelů ekonomického rozvoje. Existují ovšem různé typy, které mohou mít 

odlišný dopad na konkurenceschopnost. Jednoznačně pozitivně působí portfolio investice  

a přímé zahraniční investice. Na druhé straně stojí krátkodobé a dlouhodobé úvěry. Tyto 

sice rozšiřují zdroje kapitálu, jenomže je nutné jejich splacení a právě toto může 

v důsledku působit i negativně. Problémem je i jejich značná volatilita. 

 Dále budou diskutovány faktory, které ovlivňují prvořadně národní úroveň 

konkurenceschopnosti. Prostřednictvím kapitálu a jeho zásob v ekonomice působí na 

konkurenceschopnost také rozpočtová politika, respektive její výdajová a příjmová 

opatření. Veřejné výdaje jsou pro soukromé osoby, podniky a další subjekty dodatečným 

zdrojem. Lze proto tvrdit, že způsobují nárůst produktivity jejich investic a následně  

i jejich konkurenceschopnosti. Jako příklad podporující toto tvrzení uvádí Slaný a kol. 
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(2009) výdaje na rozvoj lidských zdrojů, konkrétně do zdravotnictví a školství. Ty jsou 

totiž důkazem o rostoucí kvalitě života a rozvoji ekonomiky založené na znalostech. 

 Logicky by se pak mohlo zdát, že příjmy do vládního rozpočtu, hlavně v podobě 

daní z příjmů a daní ze spotřeby, budou mít jednoznačně opačný efekt. Faktem je, že 

usměrňují rozhodování mezi úsporami a spotřebou a také ochotu investovat. Přinášejí 

s sebou totiž jistá finanční omezení zmiňovaných ekonomických subjektů a pozměňují 

relativní ceny výrobků a služeb. Ale jednotlivci s nimi musejí do jisté míry počítat; 

konkurenceschopnost pak ovlivňuje především jejich výše (poměr mezi daní z příjmu a ze 

spotřeby).  

Svým způsobem je konkurenceschopnost ovlivněna i měnovou politikou (i když 

vazba není tolik silná ani jednoznačná jako s rozpočtovou politikou). V jejím rámci se 

sleduje hlavně spojitost s inflací. Pokud se její hodnoty pohybují pod určitým stanoveným 

rozhraním a pokud lze její vývoj nějakým způsobem odhadnout, napomáhá to ke 

správnému rozhodnutí ekonomických subjektů ohledně umístění jejich zdrojů. Efektivní 

alokace je dalším zdrojem růstu konkurenceschopnosti. 

Vliv může mít i nastavený kursový režim, protože ovlivňuje schopnost reagovat na 

náhlé změny v ekonomice. Determinuje i výši domácích a zahraničních investic  

a formuluje strukturu mezistátní obchodní výměny. 

Významným činitelem se může stát i důvěryhodnost a nezávislost centrálních bank, 

která formuje očekávání jednotlivců a ovlivňuje tím jejich rozhodnutí o rozmístění  

a použití vlastních zdrojů. Tím totiž vytváří vhodnou atmosféru pro ekonomický rozvoj  

a růst konkurenceschopnosti. Je očividné, že zde působí i faktory, které 

s konkurenceschopností na první pohled zdánlivě nesouvisejí (Slaný a kol., 2009). 

 

2.2.3 Intenzivní faktory růstu konkurenceschopnosti 

 

Faktory intenzivního ekonomického růstu, tedy faktory produktivity, jsou opět 

jakýmsi zjednodušujícím souhrnným označením pro hned několik činitelů. Jejich příspěvek 

k rozvoji konkurenceschopnosti je založen na účinnějším a efektivnějším využívání 

stávajících zdrojů a výrobních faktorů (Slaný a kol., 2009) 

Jako první bude zmíněn zahraniční obchod. K růstu konkurenceschopnosti 

přispívá tím, že s sebou do ekonomiky přináší kapitál, nové technologie, znalosti  

a výsledky výzkumů. Tím, že zajišťuje vstup nových zahraničních firem na trh, zvyšuje 
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konkurenci na tuzemských trzích. Slabé firmy, které v ní neobstojí, jsou nuceny opustit trh 

nebo přeorientovat svou výrobu tak, aby byla efektivnější. Tzn., že tento faktor mj. 

umožňuje firmám specializovat se na základě jejich komparativních výhod. Kromě 

jmenovaných dopadů z hlediska intenzivního růstu může tím, že vlastně zemi uvolní 

přístup k výrobním faktorům dalších zemí, napomoci i extenzivnímu růstu. 

Dalším intenzivním přispěvatelem k pozitivnímu rozvoji je regulace. V případě, že 

trh není sám o sobě schopen zajistit co nejvhodnější rozmístění zdrojů, začnou zasahovat 

příslušné regulační orgány pověřené státem. Za účelem zlepšení efektivity domácího 

systému uvalují požadavky na ekonomické subjekty v dané zemi, a to na národní úrovni 

(např. regulace monopolů, zahraničního obchodu nebo cen, daňová legislativa) i na úrovni 

podniků (např. administrativní a časové požadavky, požadavky na založení či provoz 

firmy). Ty jsou spojeny s dodatečnými výdaji, a proto by vláda měla pečlivě zvážit, zda 

v tomto ohledu nebudou její požadavky pro podniky až příliš náročné. Ke zvyšování 

konkurenceschopností dochází, jakmile regulátor nemá neomezené pravomoci a regulace 

je nastavena přehledně, jasně a jednoduše (Slaný a kol., 2009). 

K faktorům podporujícím produktivitu lze v jistých případech zařadit  

i strukturální politiku, tedy pomoc ze strany státu konkrétním odvětvím nebo podnikům. 

Problémem u tohoto činitele je odhadnout, kteří „vyvolení“ si zaslouží získat tuto podporu, 

tzn. kteří jsou perspektivní pro další rozvoj. Jakmile se to nepodaří správně, dochází např. 

k nízké produktivitě, neefektivně vysoké zaměstnanosti, apod. a jediným výsledkem je 

narušení přirozeného konkurenčního prostředí. Na druhé straně, pokud se podaří situaci 

zdárně zhodnotit a pomoc je nasměrovaná správně, může být strukturální politika k rozvoji 

konkurenceschopnosti velmi nápomocna. 

Předpoklad pro fungování výše zmíněných aspektů je kvalitní vláda, fungující 

demokratický systém a občanské, ekonomické a politické svobody. Jakmile se některý 

z principů demokracie nerozvíjí správně, může být jedním z dopadů snížení 

konkurenceschopnosti.  

 

2.3 Vybrané indexy pro hodnocení konkurenceschopnosti 

národních ekonomik 

 

Jak jsme se již mohli přesvědčit, tak definovat pojem konkurenceschopnost není 

jednoduché. A ještě větší problém nastává v okamžiku, kdy ji chceme nějakým způsobem 
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ohodnotit, případně vzájemně srovnávat. V průběhu času se vyvinula škála metod, kterými 

je posuzována. O tom se částečně můžeme přesvědčit v tabulce v příloze 1, kde je na 

ukázku uveden krátký výčet ukazatelů a indexů pro její hodnocení. 

V následující části budou rozebrány faktory a vybrané komplexní multikriteriální 

indexy, na jejichž základě bude v dalších kapitolách hodnocena konkurenceschopnost Irské 

republiky. Konkrétně půjde o faktory a o indexy, kterými je realizováno hodnocení IMD  

a WEF, protože zprávy těchto dvou institucí lze označit za mezinárodně uznávané.  

A vzhledem k tomu, že tato práce je zaměřena na konkurenceschopnost jedné ze zemí 

Evropské unie, bude také podrobněji rozebrán Index evropské konkurenceschopnosti. 

Žádnou z metod nelze jednoznačně označit za správnou a i výše vybrané indexy mohou být 

někdy předmětem kritiky, neboť jak je tomu u převážné většiny metod měření v této 

oblasti, jsou do jisté míry subjektivní. 

 

2.3.1 Kritéria hodnocení podle Institutu pro rozvoj řízení 

 

Faktory hodnocení konkurenceschopnosti, tak jak je uvádí IMD, můžeme najít 

v Ročence světové konkurenceschopnosti. Již bylo zmíněno, že poslední vydání hodnotí  

58 zemí na základě 327 kritérií. Ta jsou rozdělena do čtyř stěžejních pilířů a každý z nich 

je členěn na pět dílčích faktorů, které detailněji popisují různá hlediska 

konkurenceschopnosti. Toto je možno vyčíst i z tabulky 2.1: 

 

Tabulka 2.1: Přehled členění kritérií hodnocení konkurenceschopnosti podle IMD 

Ekonomická 
výkonnost 

Efektivnost vlády  
Efektivnost 

podniků  
Infrastruktura  

Domácí ekonomika Veřejné finance Produktivita 
Základní 

infrastruktura 

Mezinárodní obchod Fiskální politika Trh práce 
Technická 

infrastruktura 

Mezinárodní 
investice 

Institucionální rámec Finance 
Vědecká 

infrastruktura 

Zaměstnanost Obchodní předpisy Metody řízení 
Zdraví a životní 

prostředí 

Ceny Společenský rámec Postoje a hodnoty Vzdělávání 

Zdroj: http://www.imd.org/research/publications/wcy/Factors_and_criteria.cfm 
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První pilíř, ekonomická výkonnost, pod sebou skrývá celkem 76 dílčích kritérií. 

Díky němu je IMD schopen provést makroekonomické vyhodnocení každé sledované 

ekonomiky. Z uvedené tabulky vyplývá, že konkurenceschopnost není zaměřena pouze na 

ekonomiku země, ale i na další aspekty. Konkrétně např. zásluhou druhého pilíře 

nazvaného efektivnost vlády, je institut schopen na základě jeho dohromady 70 kritérií 

vyhodnotit do jaké míry vládní politiky přispívají ke konkurenceschopnosti. Posuzuje ty 

faktory, které umožňují vládám, respektive centrálním bankám, měnit a působit na 

prostředí, v němž účinkují domácí subjekty. Oblast s názvem efektivnost podniků je 

souhrnem 67 indikátorů. Charakterizuje do jaké míry je schopno národní prostředí 

motivovat domácí podniky k tomu, aby jednaly zodpovědně a snažily se o rozvoj inovací  

a dosažení zisku. Poslední pilíř, infrastruktura, je složen ze 118 ukazatelů, jejichž 

prostřednictvím se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry odpovídaly potřebné zdroje 

(vědecké, technické, apod.) potřebám podniků (P. Annoni, K. Kozovska; 2010). 

 Pro vypracování ročenky a vyhodnocení jednotlivých kritérií jsou data získávána 

dvěma odlišnými způsoby. Z jedné třetiny jsou používána měkká kvalitativní data, která 

jsou tvořena souborem hodnocení a průzkumů veřejného mínění. Nedají se tedy získat 

měřením a k jejich zajištění se využívají dotazníky, na které odpovídá vzorek lidí napříč 

celou podnikatelskou komunitou zemí hodnocených WCY (hlavně ovšem ze středního 

managamentu). Zbylé dvě třetiny informací jsou naplněny druhým typem  dat, tzv. tvrdými 

kvantitativními daty, které lze získat měřením. IMD je poskytují její partnerské instituce, 

ale také řada institucí regionálního, národního i světového významu. 

 

2.3.2 Index Světového ekonomického fóra 

 

Jak bylo zmíněno, WEF hodnotí rozvoj konkurenceschopnosti u celkem 139 zemí. 

K takto rozsáhlému a náročnému hodnocení používá od roku 2005 Index globální 

konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Index; dále jen GCI). Vyvinul se ze svých 

dvou předchůdců – Indexu růstové konkurenceschopnosti a Indexu současné 

konkurenceschopnosti. Ty totiž měly řadu odpůrců, kteří upozorňovali na jejich vzájemnou 

podobnost a na problémy, které vznikaly při identifikaci a vzájemném odlišování faktorů 

nezbytných k výpočtu prvního a druhého indexu (byly si taktéž velmi podobné). 
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GCI poskytuje komplexní měření konkurenceschopnosti na národní úrovni, a to 

s ohledem na její mikroekonomické i makroekonomické základy. Pro hodnocení faktorů, 

které ovlivňují výsledky indexu využívá dvanáct podrobně vypracovaných pilířů: 

1. Instituce: tento pilíř je formulován veřejnými i soukromými institucemi a je 

vnímán jako rámec vytvářející prostředí, v němž se mohou realizovat soukromé 

osoby, firmy i vláda. Jeho existence hraje významnou roli při rozhodování  

o investicích, výrobě, realizaci strategických záměrů či rozvojových politik. 

Hodnotí např. proces zadávání veřejných zakázek, efektivnost vlády, 

nezávislost soudů, úroveň byrokracie a korupce, ale také třeba transparentnost 

chování lidí ve veřejném sektoru. 

2. Infrastruktura: její kvalita ovlivňuje účinné fungování ekonomiky. Oblast je 

zaměřena např. na popis silnic, železnic, přístavů (tedy fyzické dopravní 

infrastruktury), energetickou infrastrukturu a komunikační infrastrukturu. 

3. Makroekonomická stabilita: daný okruh je zaměřen na makroekonomickou 

stabilitu země (nezdravé nevyvážené prostředí by totiž mohlo poškodit 

hospodářství státu). Popisuje typické ekonomické ukazatele, např. stav státního 

rozpočtu, hodnotu inflace, úrokové sazby. 

4. Zdravotnictví a základní vzdělání obyvatel: jedná se o pilíř, který je klíčový 

pro efektivní a produktivní rozvoj ekonomiky. Zdravotnictví a jeho kvalita 

společně s dokončeným základním vzděláním jsou parametrem určujícím 

stupeň pracovní produktivity lidí. Sleduje např. kvalitu základního školství, 

dětskou úmrtnost, výskyt nejzávažnějších onemocnění či očekávanou délku 

života člověka při jeho narození.  

5. Vyšší stupeň vzdělání a další příprava: v tomto případě jde o posuzování 

sekundárního, terciárního vzdělávání a školení zaměstnanců (které jsou 

nezbytné proto, aby ekonomika byla schopna dosáhnout vyššího stupně 

rozvoje). Hodnotí se také, jak tyto nabyté dovednosti oceňuje soukromý sektor. 

6. Efektivita trhu zboží: v rámci šestého pilíře se hodnotí např. zda vláda 

nenarušuje svými zásahy činnosti podniků  nebo zda produkované výrobky  

a služby reflektují požadavky ze strany kupujících.  

7. Efektivnost trhu práce: oblast se koncentruje na měření efektivity a zejména 

flexibility trhu práce a na míru rovnosti příležitostí mezi muži a ženami. 

8. Vyspělost finančních trhů: posuzuje se efektivní umísťování volných 

finančních prostředků a správné fungování v oblasti finančního sektoru, 
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konkrétně např. hodnocením dostupnosti půjček, míry regulace obchodu 

s cennými papíry nebo schopností ochránit zahraniční investory. 

9. Technologická připravenost: jedná se o pilíř, který soudí, jak dokáží firmy 

v rámci hodnocené ekonomiky zacházet s vyspělými technologiemi (především 

s informačními a komunikačními) a jaký k nim mají přístup. Konkrétně se 

studuje např. rozšíření internetových a mobilních sítí, výpočetní techniky, ale 

třeba i právních předpisů upravujících tuto oblast. 

10. Velikost trhu: daná oblast zkoumá, do jaké míry mohou firmy využívat úspor 

z rozsahu (zpravidla platí, že čím větší trh, tím mají firmy větší možnosti těchto 

úspor využívat). 

11. Vyspělost podnikání: obsahuje hodnocení kvality obchodních sítí, strategií  

a postupů firem a kvality podnikatelského prostředí v zemi. Konkrétně jej 

provádí např. zjišťováním kvality místních dodavatelů nebo údajů ohledně 

množství speciálních kvalitních produktů zavedených na trh. 

12. Inovace: poslední pilíř je významný obzvláště pro země na vyšším vývojovém 

stupni. Pro jejich další rozvoj a růst produktivity je totiž vývoj inovací nezbytný 

(pouhé přejímání cizích technologií není dostatečný zdroj). Stejně jako  

u devátého pilíře se oceňuje schopnost země používat nové technologie s tím 

rozdílem, že jsou brány v potaz pouze technologie vzniklé v dané zemi.  

(P. Annoni, K. Kozovska, 2010; J. Bič, 2008). 

Pilíře tvoří společně jeden index, ale jsou hodnoceny samostatně, aby země získaly 

lepší povědomí o tom, které konkrétní oblasti je zapotřebí zlepšovat. Odloučené hodnocení 

ovšem neznamená, že by byly pilíře vzájemně nezávislé. Jakmile se vyvíjí jedna oblast 

negativně, oslabuje i ostatní a naopak pozitivní vývoj jednoho pilíře může ostatní posílit 

(např. vyškolíme-li dobře pracovní sílu spadající pod čtvrtý a pátý pilíř, nepřímo 

napomůžeme rozvoji dvanáctého pilíře – inovací). 

Pro každou hodnocenou ekonomiku mají jednotlivé pilíře odlišný význam. Ten se 

odvíjí od fáze rozvoje, v němž se země zrovna nachází. WEF tyto fáze dělí na tři typy  

a každé z nich přiřazuje konkrétní indexy, které jsou rozhodující pro její rozvoj. První, tzv. 

ekonomika tažená faktory, znamená, že země svou konkurenceschopnost zakládají na 

využívání přírodních zdrojů a levné nekvalifikované pracovní síly. Určující jsou pilíře 

jedna až čtyři, které společně vytvářejí sub-index základních požadavků. Druhá fáze, 

ekonomika tažená efektivností, označuje situaci, kdy se začíná zvyšovat kvalita výrobků  

a rozvíjejí se efektivnější výrobní procesy. Udržení konkurenceschopnosti zde závisí na 
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pilířích pět až deset, spadajících pod sub-index zlepšení efektivnosti. Poslední fáze, 

ekonomika tažena inovacemi, souvisí se schopností vytvářet nové jedinečné produkty. Jsou 

jí přiřazeny pilíře jedenáct a dvanáct, které jsou součástí sub-indexu faktory inovací  

a vyspělosti. Členění, které bylo právě zmíněno, je graficky vyobrazeno v obrázku 2.1 

(WEF, 2010). 

Obrázek 2.1: Rozdělení pilířů GCI na sub-indexy a jejich vztah k jednotlivým fázím ekonomického 
rozvoje 

Zdroj: WEF (2010), str. 9. 

 

Stejně jako IMD zjišťuje i WEF data pro svá hodnocení z tvrdých a měkkých dat. 

Tvrdá jsou získávána např. z Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, agentur 

Organizace spojených národů a dalších mezinárodních organizací (z národních zdrojů 

čerpá pouze v případě nutnosti).  Měkká data vyplývají z průzkumů WEF, který je 

každoročně sestavován na základě údajů, jež fóru poskytuje více než jedenáct tisíc 

vrcholových manažerů působících v oblasti obchodu. Doplňují tak data, která nejsou 

schopna poskytnout informace od oficiálních institucí. 

 

Základní požadavky 
 

• Instituce 
• Infrastruktura 
• Makroekonomická stabilita 
• Zdravotnictví a základní vzdělání 

obyvatel 

 

Zlepšení efektivnosti 
 

• Vyšší stupeň vzdělání a další příprava 
• Efektivita trhu zboží 
• Efektivnost trhu práce 
• Vyspělost finančních trhů 
• Technologická připravenost 
• Velikost trhu 

 

 

Faktory inovací a vyspělosti 
 

• Vyspělost podnikání 
• Inovace 

 
Klíčové pro faktorově 

tažené ekonomiky 

 

 
 
 

Klíčové pro ekonomiky 
tažené efektivností 

 
 

 
Klíčové pro ekonomiky 

tažené inovacemi 
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2.3.3 Index evropské konkurenceschopnosti 

 

Autorem Indexu evropské konkurenceschopnosti (European Competitiveness 

Index; dále jen ECI) je Společné výzkumné centrum (Joint Research Centre; dále jen JRC), 

jedno z generálních ředitelství Evropské komise. Je tvořeno celkem sedmi výzkumnými 

ústavy členských zemí EU a jeho úkolem je mimo jiné aktivně podporovat rozvoj 

konkurenceschopnosti. 

Jak samotný název tohoto indexu napovídá, je zaměřen předně na 

konkurenceschopnosti národů a popřípadě regionů na úrovni NUTS I v Evropě (doposud 

vydané zprávy ovšem zahrnují i popis na úrovni NUTS II). Konkrétně bylo první vydání  

z roku v roce 2004 zaměřeno na členské státy EU-15, Norsko a Švýcarko; druhé vydání 

z roku 2006 už na rozšířenou EU-25, Norsko a Švýcarsko. Data, pro analýzu těchto zemí 

pocházejí od specifických národních organizací jednotlivých hodnocených zemí a od 

oficiálních evropských institucí, jako je např. Generální ředitelství pro regionální politiku 

nebo Evropský statistický úřad. 

 Zpráva zkoumá celkem pět okruhů. První tři z nich (tvůrčí schopnosti, ekonomická 

výkonnost, infrastruktura a dostupnost) jsou použity k samotné kalkulaci indexu. Další dva 

(znalosti v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání) jsou pouze jakýmsi doplňkem  

a zkoumají se, protože ovlivňují ECI.  

První indikátor, který se používá k výpočtu ECI, tedy oblast tvůrčích schopností, se 

vztahuje především k výzkumu v oboru zaměstnanosti. Druhý, ekonomická výkonnost, je 

popsán typickými ekonomickými ukazateli, jako je např. hrubý domácí produkt, míra 

produktivity nebo úroveň nezaměstnanosti. Poslední oblast, infrastruktura a dostupnost, je 

odvozen od údajů vztahujících se k dálnicím, železnicím, letecké dopravě apod. Detailně je 

popis toho, co se zkoumá v rámci jednotlivých oblastí uveden v tabulce v příloze 2.  

(P. Annoni, K. Kozovska; 2010). 

V roce 2008 začalo JRC ve spolupráci s Evropskou komisí, respektive s jejím 

generálním ředitelstvím pro regionální politiku, pracovat na novém projektu – evropském 

indexu konkurenceschopnosti, tentokráte na regionální úrovni (European Regional 

Competitiveness Index; dále jen ERCI). Důvodem pro vytvoření byla obava, že „pokud 

něco nemůžeme změřit, nemůžeme to zlepšit“ (lord Kelvin) – jinými slovy z neefektivnosti 

regionální politiky. ERCI měl přinést lepší porozumění konkurenceschopnosti na 

regionální úrovni a být nápomocen při identifikaci silných a slabých stránek 271 unijních 
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1. Instituce 

2. Makroekonomická stabilita 

3. Infrastruktura 

4. Zdraví 

5. Kvalita primárního a   

    sekundárního vzdělání 

 

 

6.  Vyšší vzdělání/ Školení a celoživotní vzdělávání 
7.  Efektivnost pracovního trhu 

  9. Technologická připravenost 
10. Vyspělost podnikání 
11.  Inovace 

Základní 

Pilíř efektivnosti 

Pilíř inovací 

regionů. Hodnocení, které s sebou přinese, ukáže zemím, kde jsou jejich nedostatky  

a umožní jim je řešit. Díky němu budou regiony schopny správně stanovit své rozvojové 

priority, které napomohou zvýšení jejich konkurenceschopnosti. 

Hlavním zdrojem dat pro ERCI je Eurostat doplňovaný informacemi z OECD, 

Světové banky, Evropské klastrové observatoře apod. Metodika tohoto indexu je založena 

na podobném principu jako GCI , který byl vzorem pro jeho sestavení a hodně se mu 

podobá. I přesto mezi nimi existují zásadní rozdíly (nejen v oblasti, na kterou jsou 

zaměřeny, ale i v jeho stavbě). Jak je možno vidět v obrázku 2.2, je struktura ERCI tvořena 

jedenácti pilíři, které mají za úkol popisovat konkurenceschopnost v různých úrovních. 

Jsou rozděleny do tří skupin, a to na základní pilíř, pilíř efektivnosti a pilíř inovací. 

Všechny jsou navrženy tak, aby zachycovaly krátkodobé i dlouhodobé schopnosti  

a potenciál regionů. Index je prezentován v aktuální páté kohezní zprávě a je zde uvedeno, 

že by měl být aktualizován každé dva roky. 

Obrázek 2.2: Obecný rámec ERCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: P. Annoni, K. Kozovska; 2010. 
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Konkurenceschopnost je v dnešní době často skloňovaným pojmem. A to nejen 

z úst odborných a mezinárodně uznávaných institucí, ale i široké laické veřejnosti. 

Nejednoznačné vymezení pojmu lze považovat za slabinu, ovšem nepřeberné množství 

definicí a široké povědomí o této problematice vypovídá o jeho závažnosti.  

Za poměrně krátkou dobu rozvoje se vytvořilo pro hodnocení 

konkurenceschopnosti hned několik propracovaných systémů.  Na jejich tvorbě se podílelo 

a nadále podílí hned několik významných institucí a výzkumných center. Vzhledem ke 

změnám, které s sebou přináší každodenní rozvoj a globalizace, se dá logicky předpokládat 

jejich další vývoj. Poznatky těch organizací, které byly zmíněny výše (respektive jejich 

hodnocení), budou v následující kapitole použity při hodnocení jednoho z významných 

členů Evropské unie, Irska. 
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3 Rozkvět Irska na přelomu tisíciletí 

 

Ani jedna ze zemí Evropy neprožila během zhruba dvou desetiletí (což je 

z historického hlediska téměř zanedbatelná doba) tak silnou a hlubokou ekonomickou  

i společenskou proměnu. Zásadní změny měly dopad nejen na tamější lidi, ale na celou 

zemi. Z původně zemědělsky zaměřeného neprosperujícího území se stal stát osídlený 

převážně v městských oblastech vykazující až do období ekonomické krize obrovský růst. 

Velmi se také zvýšil počet středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných lidí a Irsko se v této 

oblasti dostalo na první příčky Evropských měřítek. Krajina, která byla proslulá obrovskou 

emigrací, najednou začala lákat své lidi zpět domů. Mohla jim totiž konečně nabídnout 

práci i bezpečný bezkonfliktní život. 

V následujících podkapitolách se nejprve podíváme, jak se Irsko dokázalo během 

zhruba půl století vypracovat z nejchudší země Evropské unie na prosperující zemi 

s živoucí ekonomikou, bude zhodnocen ekonomický rozmach na základě vybraných 

ukazatelů a nakonec i vývoj konkurenceschopnosti země v tomto období. 

 

3.1 Zrod keltského tygra 

 

Spojení „keltský tygr“ pravděpodobně poprvé použil ekonom Morgan Stanley v roce 

1994. Metaforické pojmenování upozorňuje na podobnost vývoje Asijských tygrů3 na 

přelomu 80. a 90. let a Irska. Označuje období, kdy byl rozvoj země nejpůsobivější a kdy 

makroekonomické ukazatele dosahovaly velmi dobrých hodnot (hospodářství vzrůstalo, 

běžný účet platební bilance vykazoval přebytek, inflace i nezaměstnanost měly klesající 

tendenci a mj. rostl počet přistěhovalců). Irsko bylo na přicházející změnu dobře 

připraveno. Jaká byla východiska pro vznik tygra a co všechno napomohlo k jeho rozvoji 

bude rozebráno následovně. 

 

 

 

 

                                                 
3  Jižní Korea, Singapur, Hong Kong a Tchaj-wan. 
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3.1.1 Stručný náhled do historických východisek rozvoje 

 

Vývoj, který předcházel vzniku keltského tygra, byl velmi proměnlivý. Od 

okamžiku, kdy Irsko získalo v roce 1922 politickou nezávislost, se snažilo zajistit si také 

hospodářskou soběstačnost. Jenomže válka za nezávislost ve 20. letech ve svém důsledku 

způsobila mj. nárůst protekcionismu a ekonomický vývoj v dalších čtyřiceti letech byl dost 

bezútěšný. Jediným vlastníkem firem v klíčových rozvojových odvětvích (jako např. 

energetika, doprava, bankovnictví a pojišťovnictví) byl stát, narůstala cla a zahraniční 

subjekty nemohly vlastnit většinový podíl v irských firmách. Je jasné, že ekonomická 

stagnace a další neblahé důsledky těchto opatření na sebe nenechaly dlouho čekat. Počet 

Irů, kteří opouštěli svou rodnou zemi, tak rapidně narůstal. 

Vládě bylo jasné, že se situace stala neúnosnou a už v průběhu 50. let začala dosti 

měnit svá stanoviska. Hlavně ta ve vztahu k doposud „utlačovaným“ zahraničním firmám. 

Jejich investice se totiž staly novým vítaným zdrojem (zejména v průmyslových 

odvětvích). Pro jejich podporu vláda vytvořila Úřad pro průmyslový rozvoj (The Industrial 

Development Authority; IDA), který nejenže cizím firmám aktivně zprostředkovával škálu 

investičních možností, ale také jim vytvářel vhodné prostředí pro provedení investice 

v podobě např. dotací a nevratných grantů na výzkum a vývoj, vzdělávání apod. Zisky 

z vývozu zboží a služeb byly dočasně osvobozeny od daně a v průběhu 60. let byla pro 

zahraniční firmy zrušena většina omezení vztahujících se k velikosti vlastnického podílu 

v irských firmách. Výsledky se začaly brzy projevovat a od zavedení opatření do konce  

60. let vzniklo asi 350 nových zahraničních společností a ekonomická výkonnost byla 

poměrně obstojná (J. B. Burnham, 2003). 

Nicméně i přes růst reálného výstupu přetrvávaly zásadní problémy. Odliv občanů 

se sice snížil, ale nepodařilo se ho dostatečně eliminovat, stát byl stále silně orientován na 

zemědělskou výrobu, tradiční průmyslová odvětví nebyla schopna inovovat svou výrobu  

a zvyšovat vývoz, zaměstnanost stagnovala a tím, že v roce Irsko 1965 vytvořilo zónu 

volného obchodu s Velkou Británií, ještě prohloubilo svou závislost na svém sousedovi. 

Co bylo ovšem významným krokem vpřed, byl vstup na společný trh Evropských 

společenství (dále jen ES) v roce 1973. Tím si totiž Irsko otevřelo cestu k novému, 

mnohem širšímu trhu, ke zdrojům a odbytištím pro své výrobky a vymanilo se ze své 

historické závislosti. Obrovské příležitosti a rozvoj to přineslo irským zemědělcům. 

Vznikala nová pracovní místa a až do konce 70. let rostly ceny irských pozemků, 
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zahraniční investice a reálné hospodářské výnosy. Důležitá byla také reforma v daňové 

politice. Evropská komise nesouhlasila se zvýhodněným zdaňováním zisků domácích 

exportérů a donutila tak Irsko ke změně, která ve svém důsledku sehrála pozitivní roli. Na 

první pohled ideální období bylo ovšem narušováno zvyšující se nezaměstnaností, rostoucí 

inflací a zvyšujícím se státním dluhem. Navíc ropný šok, ke kterému v tomto období došlo, 

poškodil irskou ekonomiku mnohem výrazněji, než ostatní evropské země. 

V 80. letech se situace zhoršila. Vláda prováděla expanzivní politiku zaměřenou na 

dosažení plné zaměstnanosti. Důsledkem byl nárůst vládního dluhu, který dosahoval už na 

začátku tohoto desetiletí výše zhruba 12 procent HDP. Byl zdrojem nejistoty  

a zahraniční investoři začali mít obavy z bonity Irska. Tento problém a všeobecné snížení 

důvěry investorů v země ES způsobily, že příliv zahraničního investičního kapitálu 

poklesl. Vláda proto učinila úsporná opatření, která uklidnila vnější svět, ovšem doma tím 

způsobila obrovský nárůst nezaměstnanosti (v roce 1987 dosahovala 18 procent). Široká 

veřejnost kritizovala nejen vládu, ale i IDA, který byl dle jejího mínění až neuváženě 

štědrý k zahraničním firmám (na úkor domácích). Emigrace pokračovala a na konci 80. let 

dosáhla svého vrcholu. Právě v této době vytvořil časopis The Economist průzkum 

vztahující se k situaci v Irsku. Zemi označil jako „nejchudší z bohatých“, což zcela 

vystihovalo situaci, v níž se země nacházela. Její HDP tvořilo v roce 1987 zhruba jen 64 

procent průměru ES a státní dluh dosahoval výše 125 procent HDP.  

Paradoxně je právě toto nepříznivé období 80. let označováno za zlom, který vedl 

k následnému boomu. Úřadu se chopila nová menšinová vláda a stav irské ekonomiky ji 

donutil provést razantní opatření. Zavedla vlastní politiku snižování rozpočtových výdajů, 

provedla zásadní rozpočtové škrty, snížila platy státním úředníkům a zrušila některé vládní 

agentury. Vytvořila „Program národní obnovy“, který sice neměl viditelné ekonomické 

výsledky, ale snížil počet sporů mezi pracovníky a zaměstnanci. Udělila první amnestie 

daňovým „hříšníkům“. Poskytla jim možnost splatit během půl roku své dluhy vůči státu,  

a to bez jakýchkoliv poplatků či penále. Tím zajistila neočekávaný nárůst příjmů do 

státního rozpočtu. 

Vymanění se z dluhové situace zlepšilo pověst země a otevřelo jí nové možnosti. 

Opět to do země přilákalo nové investory a připravilo půdu pro snížení daňových sazeb na 

počátku 90. let, a to jak pro podniky, tak i pro jednotlivce. Země z počátku 90. let sice 

produkovala méně, než bylo efektivní (např. kvůli probíhající měnové krizi a devalvaci 

libry), ale od roku 1994 už nastalo období provázené trvalým růstem zaměstnanosti  

a irského HDP. Do konce století byla vytvořena více než čtyři sta pracovních míst, 
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nezaměstnanost byla jen kolem šesti procent a ročně rostlo HDP v průměru zhruba o osm 

procent. Deficit veřejného sektoru se přetransformoval v přebytek. Časopis The Economist 

v roce 1997 opět zveřejnil studii věnovanou Irsku, tentokráte ovšem nesla název „ Zářivé 

světlo Evropy“. Za dramatickou proměnou v 90. letech stála souhra několika činitelů 

(vnitřních a vnějších faktorů), které budou rozebrány v následujících kapitolách  

(J. B. Burnham, 2003; A. E. Murphy, 2000). Všechny faktory zmíněné v následujících 

dvou podkapitolách jsou pouze výběrem těch nejdůležitějších, z jejich široké škály. 

 

3.1.2 Vnitřní faktory ekonomického rozkvětu 

 

Faktory vnitřního rázu začaly působit v 60. letech, tedy v okamžiku, kdy irská vláda 

upustila od dosavadních protekcionistických opatření. Tím otevřela dveře k rozvoji nových 

politik, které měly vnitřně posílit irské hospodářství. 

První významnou změnou bylo, že Irsko začalo bazírovat na rozvoji znalostní 

ekonomiky. Zatímco většina severských zemí investovala do vzdělání po skončení druhé 

světové války, Irsko tento krok na dlouhou dobu odložilo. V okamžiku, kdy ostatní země 

začaly těžit plody ze svých poválečných investic, se Irsko teprve odhodlalo podniknout 

první reformy. V 60. letech tak byly jejich děti jedny z nejméně vzdělaných v Evropě.  

I přesto, že měla země určité zpoždění oproti svým severským protějškům, pustila 

se s chutí do reforem. V roce 1967 stát začal dotovat sekundární vzdělání, které se tak stalo 

přístupné pro širokou veřejnost. Tento první krok byl následován řadou dalších opatření  

a brzy v Irsku existoval vysoce propracovaný vzdělávací systém. 

V průběhu 80. let stát vyčleňoval stále vyšší prostředky na vysokoškolské 

vzdělávání – na stavbu dvou nových universit a hlavně na rozvoj technických vysokých 

škol. Školní osnovy byly zaměřeny především na rozvoj počítačové gramotnosti, 

informační technologie, software, strojírenství, elektroniku apod.4 O deset let později už 

byl počet technicky vzdělaných lidí ve věkové skupině 25 – 34 let nejvyšší ze zemí OECD. 

Od 90. let se kladl důraz na to, aby všichni absolventi středních škol ovládali dva světové 

jazyky. Nově nabyté dovednosti zvýšily lidský kapitál, nabídly lidem širší uplatnění na 

pracovním trhu a měly celkově pozitivní dopad na ekonomiku. Dopady těchto opatření 

                                                 
4 IDA napomohl zahraničním firmám zaměřeným na elektrotechniku, informační technologie apod., aby se 
dostaly na irský trh.  Ale počet kvalifikovaných pracovníků, kteří by mohli pokrýt poptávku těchto firem po 
zaměstnancích, byl žalostně nízký. Proto, aby země dostála svým závazkům (i vůči firmám jako je např. 
Apple či Wang), se začaly rozvíjet především technické obory. 
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jsou zřejmé hlavně u mladších generací (u mnoha starších občanů přetrvává negramotnost). 

Jak narůstal počet vzdělaných lidí je možno vyčíst z tabulky 3.1 : 

Tabulka 3.1: Počet Irských občanů podle dosažené úrovně vzdělání 

Úroveň vzdělání 1969 / 1970 1979 / 1980 1989 / 1990 1999/ 2000 

Primární vzdělání 496 363 547 431 552 182 444 310 

Sekundární vzdělání 195 205 292 280 339 132 353 860 

Terciární vzdělání 22 850 37 425 64 137 115 696 

Celkem 714 418 887 136 955 451 913 866 
Zdroj: http://www.education.ie/servlet/blobservlet/stat_web_stats_09_10.pdf 

 

Pro úplnost je vhodné zmínit, že vliv v této oblasti má také církev, která 

podporovala především rozvoj primárního a sekundárního vzdělávání. 

Svou roli sehrál také irský daňový systém, protože byl (a dodnes je) velmi 

výhodný pro zahraniční investory. Příznivé dopady fiskálních reforem v 80. letech, spojené 

mimo jiné se snižováním daní ve finančním a zpracovatelské sektoru, utvrdily vládu v tom, 

že její počínání je správné. Bezkonkurenčně nízká daňová sazba byla totiž lákadlem pro 

podnikatele a Irsku zajistila přítomnost perspektivních i mezinárodních společností.  

Protože byly výše zmíněné odvody tak nízké, tvořily hlavní příjmy do státního 

rozpočtu vysoké daně pro domácí obyvatelstvo, ostatní odvětví, nepřímé daně a různé 

poplatky. Časem do tohoto systému ovšem začala zasahovat EU, protože irské daně 

chápala řada států jako nekalou soutěž. Irsko se tedy zavázalo, že od roku 2003 zvýší 

přímou daň a že zavede jednotné zdanění zisku podniků pro celý podnikový sektor, a to ve 

výši 12, 5%. I tak je tato hodnota nejnižší v celé unii a je tak trnem v oku mnoha členským 

zemím EU (Burnham, 2003). 

V pozadí prudkého ekonomického růstu je i průmyslová politika. Deset let po 

získání irské nezávislosti měla propracovanou formu a snažila se odstraňovat nedostatky 

v jednotlivých národohospodářských sektorech. Za tímto účelem vytvořila mnoho státních 

podniků, které zajišťovaly příliv zahraničních investic, granty, daňové pobídky, zlepšení 

dopravního a komunikačního systému, administrativní účinnost v reakcích na dotazy  

a potřeby nadnárodních společností, transparentnost právních předpisů apod. Jejich 

smyslem bylo mj. zvýšit atraktivnost pro zahraničí.  

Jednou takovouto společností byl již dříve zmiňovaný IDA. Nyní se na jeho činnost 

podíváme trochu podrobněji. Jeho existence sama o sobě je jakýmsi závazkem Irska 

k vnitřní proměně. Úřad má napomoci k dosažení důležitého vládního cíle – předcházet 



 31

opětovnému vzniku protekcionismu a zapojit Irsko na světový trh (především v oblasti 

perspektivních odvětví, jako jsou informační technologie). A jak již bylo popsáno výše, 

poskytuje za tímto účelem pomoc zahraničním firmám. Najde jim operační centrum, 

pomáhá jim přizpůsobit se irským podmínkám, přijímá pro ně zaměstnance a poskytuje jim 

finanční prostředky. 

K boomu přispěly mimo jiné jeho tzv. Nové průmyslové granty. Peníze z nich byly 

určeny jak zahraničním, tak domácím firmám. Jednalo se o významnou podporu, a to 

motivovalo mnoho podnikatelů a firem k investicím a realizaci nových projektů. 

Podmínkou k získání peněz bylo, že díky projektu bude vytvořeno alespoň padesát nových 

pracovních míst nebo že bude provedena investice alespoň za 800 tisíc liber (tzn. asi 1 015 

tisíc euro) a že budou splněny určité kvalifikační požadavky (např., že firma bude vyrábět 

produkty moderní technologické povahy, které zajistí zaměstnanost v regionu nebo 

produkty, které budou úspěšně obchodovatelné na světových trzích). Pro zájemce, kteří 

neplánovali akce takovéhoto rozsahu, byly vytvořeny tzv. Malé průmyslové programy, kde 

měly nižší nároky (M. J. Coleman; 2003). 

Co zahraničním investorům ani domácím občanům určitě nevyhovovalo, byl 

telekomunikační systém. Jeho stav byl ještě na počátku 80. let nejhorší v Evropě. Provoz 

se vyznačoval zbytečně vysokým množstvím zaměstnanců, neefektivním a zastaralým 

vybavením a neúměrně vysokými poplatky za vnitrostátní i mezinárodní hovory.  

Horší bylo, že firmy a továrny neměly vyhovující podmínky pro komunikaci se 

svými zahraničními zákazníky a partnery (poplatky byly přehnaně vysoké a fakturace  

s  tím spojená velmi chaotická) a že zahraniční podnikatelé měli možnost porovnávat dané 

irské služby s tím, co lze získat v ostatních zemích EU – a to poškozovalo irské jméno. 

Neutěšená situace si vyžadovala řešení a za jeho vytvoření loboval u ministrů financí  

a u poslanců v parlamentu (Dáilu) IDA. První výsledky se dostavily na přelomu  

80. a 90. let, kdy do této oblasti investoval stát nemalé peníze a odpovědnost byla 

převedena z poštovního úřadu na nově vytvořený nezávislý subjekt Bord Telecom; v roce 

1984 ho nahradil státní podnik Telecom Éireann (Burnham, 2003). 

Netrvalo dlouho a z telekomunikací se stal další faktor hospodářského zázraku 

v Irsku.  Byly sníženy poplatky, instalováno nové zařízení a poskytovány nové služby. 

Najednou se z Telecom Éireann stal podnik nabízející vysoce konkurenceschopné ceny. 

Ačkoliv společnost zůstala státním monopolem, do začátku 90. let z ní byl evropský leader 

v poskytování telekomunikačních služeb. 
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Poslední, co bude v tomto krátkém výčtu nejvýznamnějších činitelů zmíněno, jsou 

strukturální změny. V podstatě jsou provázány se všemi výše zmíněnými faktory. 

Ekonomická aktivita se z primárního sektoru postupem času přemístila do sekundárního  

a terciérního. Zatímco v roce 1960 bylo v zemědělství a lesnictví zaměstnáno více než 

čtyřicet procent lidí, v polovině 90. let tento podíl klesl na devět procent; přitom ale 

vzrůstala produktivita práce. Neproduktivní, zpátečnickou a špatně vyškolenou pracovní 

sílu vystřídali s příchodem nové generace přizpůsobiví a vzdělaní lidé. Pak není divu, že se 

rozvoj orientoval spíše do oblasti služeb a průmyslu. 

V příloze 3 je pak graficky znázorněn diamant konkurenceschopnosti Irské 

republiky. Zachycuje kvalitu prostředí, které je země schopna poskytnout a jednotlivé 

obsažené body se dají rovněž považovat za faktory boomu. 

 

3.1.3 Vnější faktory ekonomického boomu 

 

M. J. Coleman (2003) popisuje jako vnitřní faktory „nepředvídatelné okolnosti, 

které jsou mimo bezprostřední kontrolu irské vlády“. Jako jeden z nejvýznamnějších 

označuje zapojení Irska do Evropské unie v roce 1973 (respektive do ES). Pro zemi, 

která byla dlouhou dobu závislá na svém britském sousedovi, to znamená v první řadě 

získání svobody. Od svého osamostatnění v roce 1922 totiž v Irsku neexistoval žádný 

nadnárodní právní rámec, který by upravoval jeho vztahy se Spojeným královstvím. Do  

70. let byly proto jeho ekonomické vztahy s vnějším světem silně závislé na této imperiální 

mocnosti. I když Společenství svým způsobem omezuje některé irské pravomoci, tak mu 

poskytuje jednu velmi důležitou věc – rovnost s ostatními členskými státy. To znamená, že 

jsou díky ES konečně právně ošetřena irská práva na ochranu jeho národních politických  

a hospodářských zájmů a lze do jisté míry tvrdit, že ho od té doby Británie chápe jako sobě 

rovné. 

Evropská unie měla na irský rozvoj pozitivní vliv ve více ohledech. Kromě jasných 

přínosů pro zemědělský sektor (plynoucích ze společné zemědělské politiky) a finančních 

prostředků, které budou zmíněny dále, bylo pozitivem zapojení do EMU. A to především 

proto, že jakožto jeho potenciální člen, se Irsko zavázalo plnit povinnosti vyplývající  

z mechanismů Evropského měnového systému5 (EMS). Bylo potřeba posilnit domácí 

                                                 
5 EMS je mezistupeň předcházející vzniku EMU. 
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fiskální disciplínu a přijmout opatření, která vedla ke snížení inflace. Toto mělo do 

budoucna dalekosáhlé pozitivní dopady. 

Zanedbatelné nebyly ani výhody plynoucí z participace na jednotném vnitřním 

trhu EU. Přinesly s sebou nárůst exportních možností a tím příznivě ovlivnily stav 

obchodní bilance. Nabídly Irsku možnost dostat se na řadu nových trhů a poskytly mu řadu 

obchodních partnerů a investičních možností. Důkazem toho může být vztah s USA. 

Od okamžiku, kdy se Irsko stalo součástí JVT, rapidně vzrostl z jejich strany zájem o tuto 

zemi. Stala se totiž vhodným prostředníkem mezi nimi a Evropou. Nabízela jim k tomu 

strategickou polohu a poměrně kvalifikovanou anglicky mluvící pracovní sílu. Následné 

investice ze strany Spojených států byly dalším faktorem rozvoje. 

Další kapitolu tvoří již zmiňované finanční prostředky z EU (ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti). Tyto Irsku právem náležely, neboť, jak již bylo zmíněno, i půl 

druhého desetiletí po zapojení do ES se jednalo o relativně chudou zemi, dosahující jen 

kolem 60 procent průměru ES. 

V grafu 3.1 můžeme vidět, jak vypadaly čisté příjmy z EU od vstupu do ES až do 

počátků irského hospodářského rozkvětu. Významu nabývají především v průběhu 80. let  

a na počátku 90. let. Růst byl způsoben např. tím, že po vstupu na JVT v roce 1987 se 

začínají přesouvat prostředky od větších členských států k menším a pro Irsko to znamená 

roční příjmy ve výši dvou až čtyř procent HDP. Vysoké hodnoty v 90. letech souvisí např. 

se založením Fondu soudržnosti, z něhož Irsko získalo dodatečné prostředky. 

Graf 3.1: Čisté příjmy z Evropské unie, 1973-2000, jako procento HDP 

 

Zdroj: J.B. Burnham, 2003. 

 

Absolutní hodnoty transferů v jednotlivých letech předcházejících boomu jsou 

uvedeny v tabulce v příloze 4. Prostředky šly především do vzdělávání a na rozvoj 
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infrastruktury (tzn. do faktorů, podporujících rozvoj konkurenceschopnosti země). Země 

byla klasifikována jako „periférie“, tudíž jí byly poskytovány štědřejší podpory podnikům 

zaměřeným na územní rozvoj, než tomu bylo u jiných členských států. Největší transfery 

však náležely zemědělskému sektoru, které činily za sledované období  kolem 70 procent 

příjmů z EU. Irsko dodnes získalo 60 miliard euro, což je asi 12 tisíc euro na osobu. 

Všechny tyto prostředky dokázalo správně využít. Důkazem může být např. to, že další 

chudé země (Španělsko, Portugalsko a Řecko), které dostávaly srovnatelnou podporu, 

měly ve srovnání s Irskem pouze zanedbatelný růst.  

Jako vnější faktor lze chápat také globalizaci a s ní spojený příliv zahraničního 

kapitálu. Díky globalizaci se Irsko přesunulo z okraje k centru nové světové ekonomiky. 

Stejně jako přístup k JVT podpořila euroamerické vztahy a umožnila Irsku stát se 

významnou základnou pro high-tech společnosti z USA (v oborech jako jsou počítače, 

počítačové softwary, léčiva a chemické látky). Změnilo to irskou exportní strukturu (do té 

doby vyváželi jen Guiness a irskou whisky). 

 S tím úzce souvisí otevřenost ekonomiky. Od vzniku Irské republiky byla její míra 

hodně proměnlivá, což lze vysledovat z tabulky 3.2 :  

Tabulka 3.2: Otevřenost Irské ekonomiky 

Zdroj: A.E. Murphy, 2000. 
 

V průběhu prvního desetiletí po získání nezávislosti pokračovaly volné obchodní 

vztahy s Velkou Británií. Ovšem ve 30. letech přichází první zlom – přišla nová vláda  

a s ní celá řada protekcionistických opatření. O otevřenosti ekonomiky lze v těchto letech 

hovořit jen stěží. Irsko budovalo nová průmyslová odvětví a aby je uchránilo před tlakem 

okolního světa, zavádělo vysoké celní sazby. Navíc probíhala ekonomická válka se 

Spojeným královstvím. Ochranná opatření, která vznikla v této době, pokračovala ještě 

Období Zboží Práce Kapitál 

1922 - 1932 Ano Ano Ano 

1932 - 1938 Ne Ano Ne 

1939 - 1945 Válka 

1945 - 1957 Ano Ano Ne 

1958 - 1978 Ano Ano Ano 

1978 - 1992 Ano Ano Ne 

1992 - současnost Ano Ano Ano 
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několik desetiletí a byla hlavní příčinou špatné ekonomické prosperity a významných 

domácích selhání.  

Bylo již uvedeno, že v polovině 60. let byla vytvořena zóna volného obchodu  

s Británií. Opětovné navázání vztahů s tímto sousedem započalo proces tolik potřebné 

liberalizace irského obchodu. Za další krok lze považovat přístup k ES, který Iry donutil ke 

snižování celních tarifů a jejich přibližování evropským standardům. Díky těmto změnám 

je země v dnešní době velmi otevřenou exportně orientovanou ekonomikou (A.E. Murphy, 

2000). 

 

3.2 Hodnocení boomu 

 

Doposud bylo zmiňováno pouze to, co předcházelo irskému hospodářskému 

zázraku. Ale jak doopravdy vypadala ekonomika v době expanze? Na to by měly 

odpovědět následující podkapitoly. První je zaměřena na hodnocení makroekonomických 

ukazatelů a klíčových změn v ekonomice, které dokazují skutečnou prosperitu. Ne vše 

v tomto období bylo ideální – hlavně ze sociálního hlediska. A o tom pojednává druhá 

podkapitola.  

Irsko se nejevilo jako stát, v němž by mohlo dojít k úspěšnému rozvoji a dlouhá 

léta bylo klasifikováno jako chudá země. Irský boom, který probíhal od 90. let až do 

počátku roku 2008, byl souhrou několika faktorů a byl překvapením nejen pro okolní svět, 

ale i pro samotné Iry.   

 

3.2.1 Důkazy hospodářského úspěchu 

 

Změny do irské ekonomiky a rovněž do irské společnosti s sebou přináší už rok 

1987. Ekonomický růst, který byl v té době nastartován, ovlivnil mnoho oblastí. Největší 

přínos ovšem měl pro pracovní trh; základní změny, ke kterým došlo ve vztahu k této 

oblasti, jsou shrnuty v tabulce 3.3 : 

 

 

 

 



 36

Tabulka 3.3: Klíčové změny v ekonomice a ve společnosti v letech 1987 až 2005 

 
1987 1994 1997 2001 2003 2005 

Změna 
(%) 

Hrubý národní 
produkt (%) 6 

100 135 182 258 286 316 216 

Populace 
v tisících 

3547 3586 3664 3847 3979 4131 16 

Zaměstnanost v 
tisících 

1111 1221 1380 1722 1794 1929 74 

Nezaměstnanost 
v tisících 

226 211 159 65 82 86 - 62 

Migrace v 
tisících 

- 23 - 5 19 33 30 53  

Zdroj: K. Peadar, 2010. 
 

Od roku 1992 do roku 2006 vzrostl objem dostupné ekonomicky aktivní pracovní 

síly z 1,36 milionů na 2,1 milionů. Spíše než nárůst objemu pracovníků je však důležitý 

pokles celkové nezaměstnanosti. Jednalo se o problém, který byl v zemi zakořeněný  

dlouhá desetiletí a jeho řešení bylo pro Iry jakýmsi symbolem toho, že skončila éra 

ekonomického zaostávání a strádání. 

Z uvedené tabulky 3.3 lze vyčíst, že i přesto, že se populace v průběhu let 

zvyšovala, zvyšovala se i zaměstnanost. V průběhu necelých dvaceti let to bylo  

o neuvěřitelných 74 procent. Rozmach zaměstnanosti byl v mnoha ohledech největším 

příspěvkem k růstu blahobytu a životní úrovně lidí (průměrné příjmy vzrostly mezi léty 

1987 a 2005 v reálném vyjádření o 125%). Pozitivní vývoj v období rozkvětu, a to ve 

všech právě zmíněných oblastech – zaměstnanosti, nezaměstnanosti a velikosti pracovní 

síly – ukazují tabulka a graf v příloze 5. 

 Co nelze opominout je významný nárůst účasti žen na pracovním trhu. Ještě v roce 

1993 bylo součástí pracovní síly jen 435 000 žen; v roce 2004 jejich počet vzrostl na  

787 000 (tzn. v procentuálním vyjádření nárůst zaměstnanosti z 38,5 na 56,5% ze všech 

irských žen a růst podílu na celkové zaměstnanosti z 36,4 na 42,1 %). Názorně je procento 

zaměstnaných žen v jednotlivých letech vyjádřeno v grafu 3.2 (pro srovnání jsou uvedeni  

i muži); je patrné, že se jejich podíl na trhu práce každoročně zvyšoval: 

 

 

 

 

                                                 
6 Rok 1987 je výchozím rokem – tudíž 100%. 
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Graf 3.2: Procento zaměstnaných žen a mužů 

 

Zdroj: http://www.cso.ie/releasespublications/documents/other_releases/ 

 

Mnoho žen pracuje pouze na částečný úvazek – asi 32 procent žen oproti  

6 procentům mužů. Představují přes tři čtvrtiny lidí s tímto typem pracovního poměru. 

Nicméně to nic nemění na tom, že Irsko v kladných hodnotách zaměstnanosti žen během 

hospodářské expanze dokonce předbíhalo EU (K. Peadar, 2010). 

Už bylo zmíněno, že za změny na trhu práce může ekonomický růst. Které 

indikátory ho identifikují a jak vypadal jejich vývoj? Dva nejvýznamnější jsou HDP  

a HNP. Od okamžiku, kdy se Irsko v 80. letech začalo vymaňovat z dlouhodobé recese, 

nastalo období s  průměrným ročním růstem 3,6 procent HNP, který trval až do roku 1993. 

Míra růstu, která následovala poté, je zachycena v tabulce 3.4 : 

 

Tabulka 3.4: Roční míra růstu HDP a HNP 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

HDP 5,8 9,5 7,7 10,7 8,9 8,5 10,7 9,2 

HNP 6,3 8,0 7,2 9,0 8,1 7,7 8,5 9,5 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

HDP 6,2 6,1 4,4 4,6 6,2 5,4 6,0 - 3,0 

HNP 3,9 2,7 5,7 4,3 5,6 6,3 4,4 - 2,8 

Zdroj: K. Peadar; 2010. 
 
 Od roku 1994 do konce tisíciletí nabývala míra růstu vyšších než 7 procentních 

hodnot. V roce 2000 přichází zlom a pokles na nižší úrovně. Zajímavé je, že v okamžiku, 
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kdy hodnoty HDP začínají klesat, se zaměstnanost stále zvyšuje  

a nezaměstnanost se v daných letech pohybuje na svém historickém minimu.  

 Co se týče hodnotového vyjádření, to zachycuje graf 3.3. Od počátků keltského 

tygra má velikost HDP jednoznačně rostoucí trend. Jeho hodnota kulminovala v roce 2007, 

kdy dosahovala svého historického maxima ve výši 189,4 miliard euro. 

 

Graf 3.3: Vývoj hodnoty HDP keltského tygra v miliardách euro (v cenách z roku 2009) 

 

Zdroj: http://www.cso.ie/releasespublications/documents/other_releases/ 

 

Třetím významným ukazatelem je HDP na obyvatele. Jeho výhodou je, že 

umožňuje srovnání úrovně ekonomické aktivity u různě velkých ekonomik a pokud je 

měřen pomocí parity kupní síly, tak i u zemí s různou cenovou hladinou. Od 90. let se 

dostaly jeho hodnoty v Irsku z úrovně zhruba 60 procent unijního průměru až na  

145,5 procent v roce 2006. Až do roku 2009 si Irsko v tomto směru udrželo druhou pozici 

a bylo po Lucembursku druhou nejbohatší zemí EU. 

Pokud jde o hodnotové vyjádření, to je zachyceno v grafu 3.4. V roce 1993 

připadalo na jednu osobu přibližně 12 300 euro. V období, kdy se rozmach blížil ke svému 

konci, HDP v roce 2007 kulminoval a činil na osobu přes 43 400 euro, tzn., že se za 

necelých patnáct let hodnoty téměř zčtyřnásobily. 
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Graf 3.4: HDP na obyvatele v letech 1993 až 2008 v eurech 

 

Zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/region_cities/regional_statistics/da

ta/database 

 

Je ovšem pravdou, že tento ukazatel je spíše teoretický. Obyvatelům přisuzuje 

takovou výši příjmů, na kterou ve skutečnosti nedosáhnou. Proto bývá za účelem srovnání 

skutečné životní úrovně upřednostňován ukazatel s názvem hrubý národní důchod (HND). 

I jeho hodnoty měly od roku 1993 do roku 2007 rostoucí trend; za rok 2007 dosáhl HND 

svého vrcholu ve výši 37 200 euro. 

Na pozitivním vývoji se podílí i zahraniční obchod. Jak již bylo naznačeno dříve, 

Irsko je jednou z nejvíce otevřených ekonomik na světě. Zaměřuje se především na export 

– tuto orientaci ovlivňuje především přítomnost a investice nadnárodních společností 

v zemi, které se na celkovém vývozu podílejí více než 80 procenty. Po celé nyní sledované 

období Irsko vykazuje přebytek obchodní bilance, jak je patrné z grafu 3.5. Od počátku  

21. století nabýval export pravidelně hodnot nad 80 miliard euro. Maximum ve výši  

93,6 miliard euro nastalo v roce 2002; v tomtéž roce kulminoval i přebytek obchodní 

bilance a země díky zahraničnímu obchodu získala zhruba 38 miliard euro. 
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Graf 3.5: Irský import, export a saldo obchodní bilance v letech 1993 až 2008 v miliardách euro 

 

Zdroj: http://www.cso.ie/statistics/botrade.htm 

 

Všechny zmíněné ukazatele dosahovaly ve sledovaném období nejlepších hodnot 

za celou novodobou irskou historii. Důkazů, které dosvědčují hospodářský rozkvět země, 

je samozřejmě nesčetné množství. V této podkapitole byly popsány jen vybrané 

ekonomické ukazatele, které mají velkou vypovídací hodnotu a jejich kladný vývoj měl 

přesvědčit i širokou irskou veřejnost o tom, že se jednalo o období „irského zázraku“.  

I přesto se ovšem objevuje mnoho názorů, které s pozitivním pohledem na toto období 

nesouhlasí (viz následující kapitola). 

 

3.2.2 Negativa boomu, aneb o čem se nemluví 

 

Předcházející kapitola dokázala, že z hospodářského hlediska byla země na vrcholu. 

Ale někteří lidé, především řada tamějších obyvatel, nadšení ekonomů nesdíleli. Ve většině 

jejich analýz totiž chybělo jedno důležité hledisko – kvalita života jedinců žijících v zemi. 

Všichni posuzují růst indikátorů, ale málokdo jejich dopad na lidské životy. Tato část proto 

bude věnována právě sociálním aspektům. 

Začněme zaměstnaností. Její hodnoty se zvyšovaly, což je bezesporu klad, v čem 

však vidí odborníci problém je polarizace pracovní síly. Zatímco rostl počet 

manažerských, technických a jiných profesionálních pozic (z původních 30 procent až na 

41 procent v průběhu irské expanze), rostla úměrně i úroveň nekvalifikované a špatně 
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placené pracovní síly. Oba tyto extrémy pracovního spektra narůstaly a zaměstnanost 

někde ve středu mezi oběmi skupinami začala klesat (zaznamenala propad z 37,5 procent 

na necelých 30). Přitom rozmístění profesí hlavně v pozici střední třídy by znamenalo 

velký úspěch, protože by mezi lidmi nevznikaly tak propastné rozdíly. 

S tím souvisí druhý problém, a to nerovnosti v distribuci příjmů, které je 

komplikované postihnout. Odlišná výzkumná centra vykazují odlišné výsledky. Zatímco 

EU vnímá situaci v této oblasti v průběhu hospodářské expanze jako pozitivní, irský 

Centrální statistický úřad (Central Statistics Office; dále jen CSO) po svém šetření 

domácích rodinných účtů uvedl, že nerovnost v redistribuci dosáhla v boomu svého 

vrcholu.7 

Zaměřme se na irský pohled. CSO potvrzuje, že vezmeme-li v úvahu léta 1994 až 

2000, došlo k mírnému poklesu nerovnosti. Daný závěr vyplynul ze srovnání příjmů horní 

a dolní desetiny obyvatelstva, kdy poměr výdělků těchto lidí poklesl z hodnoty 4,7 v roce 

1994 na hodnotu 3,65 v roce 2000. Ale po celou dobu vzrůstaly rozestupy mezi skupinami 

obyvatelstva se středním příjmem. A při pohledu z delšího časového horizontu je jasné, že 

vývoj v této oblasti nebyl pozitivní. V rozpětí mezi lety 1989 a 2000 vzrostl počet lidí, 

kteří spadají svými příjmy pod deset nejvýdělečnějších procent, z 33 procent na téměř  

40 a takové „top“ jedno procento převyšovala dvakrát úroveň ze 70. a 80. let. Spodní 

desetině nízkopříjmového obyvatelstva se dostávalo pouze 41 procent střední hodnoty 

příjmů. Naproti tomu jejich druhové v horních deseti procentech měli výdělky, které byly 

189 procenty daného mediánu (K. Peadar; 2010). 

B. Nolan a T. M. Smeeding (2004) uvádí, že celosvětově má Irsko nižší úroveň 

nerovností pouze než USA, Rusko a Mexiko. V rámci bohatších členských států OECD je 

na druhém místě za USA. Co se týče jakéhosi srovnání s EU, to umožňuje tabulka 3.5. 

Nabízí komparaci irské pozice se zeměmi EU 12. Východiskem pro to jsou data 

vykreslující očištěné mzdové podíly vyjádřené jako procento HDP pro oba zmíněné celky. 

Z uvedených údajů lze vyčíst, že do počátku boomu (do 90. let) převyšoval podíl irských 

mezd ty unijní. S hospodářským rozkvětem přichází pokles a Irsko začíná za EU 12 

zaostávat. 

 

 
 

                                                 
7 Odlišnosti vyplývají především z toho, že EU používala v té době jako základní jednotku spíše domácnosti 
a Irský statistický úřad spíše osoby. 
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Tabulka 3.5: Podíl mezd na celkové ekonomice v EU 12 a Irsku v letech1960 až 2008  (v % HDP) 

Období EU 12 Irsko 

1960-70 70 78 

1971-80 72,5 76 

1981-90 69,5 71,3 

1991-2000 66,7 62,4 

2001-2008 64,2 55,4 
Zdroj: K. Peadar; 2010. 
 

S nerovnoměrnou distribucí příjmů je částečně propojeno nerovnoměrné rozdělení 

bohatství (teď tedy není řeč o penězích, jako spíše o vlastnictví luxusních statků, 

firemních podílů, pozemků a nemovitostí). Nejde ani o to, že by keltský tygr nějakým 

způsobem ovlivnil možnost nabytí majetku apod. (je většinou získáván dědictvím), ale 

umožnil takto bohatým lidem získávat obrovské peníze z obchodování a ze spekulací 

s pozemky. K. Peadar (2010) uvádí, že horní dvě procenta společnosti jsou vlastníky třiceti 

procent irského bohatství a horních pět procent dokonce čtyřiceti procent bohatství. 

Zámožnost těchto lidí v průběhu boomu rostla geometrickou řadou, a proto je Peadar 

označuje za hlavní příjemce pozitivních dopadů daného období. 

Zatímco úzký okruh lidí bohatl, většina se potýkala s asi nejzřejmějším problémem, 

jímž byla chudoba. Její vývoj v průběhu ekonomického rozmachu vyvolal u lidí velké 

obavy. Pro některé skupiny lidí však znamenal větší problém než pro jiné. Již od roku 1994 

jsou logicky nejvíce postiženi chudobou nezaměstnaní a osoby, které se nemohou na 

pracovní trh zapojit z důvodu nemoci nebo tělesného postižení. Tyto kategorie jsou silně 

závislé na státních sociálních transferech, které byly v období boomu na nedostatečné 

úrovni. V 2002 došlo ke zvýšení sociálních dávek a v roce 2005 už lze v tabulce 3.6 

vysledovat jejich příznivý dopad na snížení procenta lidí ohrožených chudobou. 

 Z pracujících lidí vykazovali významnou úroveň chudoby zemědělci a stejně tak 

osoby samostatně výdělečně činné. Vše právě zmíněné ilustruje tabulka 3.6. Kategorie v ní 

zahrnuté jsou souborem všech ekonomicky aktivních osob, které mají tak nízký příjem, že 

se nemůžou vymanit z chudoby. 
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Tabulka 3.6: Procento domácností potýkající se s chudobou podle typu pracovní síly v letech 1994 - 
2007 

Druh pracovní činnosti 1994 1998 2001 2005 2007 

Zaměstnanci celkově 3,2 2,6 8,1 7,0 6,7 

zemědělci 18,6 23,9 23,0 - - 

Jiné osoby samostatně 
výdělečně činné 

16,0 16,4 14,3 - - 

nezaměstnaní 51,4 58,8 44,7 40,6 38,7 

Nemocní / zdravotně 
postižení 

29,5 54,5 66,5 40,6 37,0 

Lidé v důchodu 8,2 18,4 36,9 20,5 17,6 

Doma pracující 20,9 46,8 46,9 27,6 25,3 

Zdroj: K. Peadar; 2010. 
 

V průběhu hospodářské expanze se v některých kategoriích hodnoty chudoby 

zakoušené různými skupinami více než zdvojnásobily. To je samo o sobě důkazem, že 

některé domácnosti nebyly schopné využít příležitosti, které jim trh v té době nabízel  

a vymanit se z chudoby (K. Peadar; 2010). 

Díky odlišné logice výpočtu je obtížné v Irsku hodnotit dlouhodobé vývojové 

trendy, a proto bude následující vývoj chudoby v období boomu pro populaci jako celek 

sledován ve dvou etapách. První probíhala dříve, než se přešlo na evropský způsob 

hodnocení a Irsko mělo vyvinuté své vlastní. Dělilo chudobu na dva typy. První, tzv. 

„konzistentní“ chudoba, byla posuzována pomocí relativních příjmů občanů a pomocí 

seznamu indikátorů, které měly zjistit úroveň strádání a nouze, s níž se lidé potýkají. 

Ukazatele byly poměrně zajímavé, hodnotily např. zda má člověk nepromokavý kabát  

a alespoň dva páry bot, zda  má možnost alespoň co dva dny jíst maso nebo zda si může 

kupovat nové oblečení namísto již použitého (K. Peadar; 2010). Její vývoj od počátků 

keltského tygra zhruba do doby, v němž ji nahradilo evropské hodnocení, je zachycen 

v grafu 3.6. Lze vypozorovat, že se v souladu s tímto ukazatelem situace vyvíjela 

k horšímu jen u nejchudší skupiny lidí, čemuž podle mnohých neodpovídala realita  

a ukazatel není považován za příliš přesný. 
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Graf 3.6: Vývoj konzistentní chudoby v irských domácnostech v letech 1994 až 2001 (procento  lidí 
zatížené chudobou) 

 

Zdroj: K. Peadar; 2010. 
 

Hodnoty konzistentní chudoby se později staly dokonce základem pro hodnocení 

v rámci irské Národní strategie proti chudobě; v tomto okamžiku nabyla chudoba politické 

důležitosti. Nicméně mnohem větší vypovídající hodnotu má druhý typ, tzv. „ relativní“ 

chudoba.  Je schopna poskytnout přesnější obrázek toho, co se dělo v oblasti chudoby. 

Byla zjišťována jako procento domácností, které spadají pod určitou procentuálně 

vymezenou střední hodnotu příjmové chudoby. Vývoj je naznačen v grafu 3.7; tentokráte 

je zřetelný nárůst v prvních dvou nejchudších skupinách (tzn. těch, které dosahují pouze  

40 a 50 procent příjmů irského obyvatelstva) a pokles u třetí skupiny je pouze malý. Není 

divu, že daným problémem byla široká veřejnost znepokojena, protože se dotýkala 

značného množství lidí. 

 

Graf 3.7: Vývoj relativní chudoby v irských domácnostech v letech 1994 až 2001 (procento  lidí 
zatížené chudobou) 

 
Zdroj: K. Peadar; 2010. 
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Z uvedeného vyplývá, že boom měl jakýsi pozitivní dopad na konzistentní 

chudobu, ale relativní chudobu obešel.  

V letech 2001 až 2003 se v této oblasti začala angažovat EU, vytvořila svůj 

centralizovaný způsob měření a Irsko, jakožto členský stát, ho přejímá. Unijní systém 

poskytuje širší obrázek o tom, jak se chudoba vyvíjela a co se s ní dělo. Vyhodnocuje 

situaci na základě podílu osob v celé společnosti, které mají svou úroveň příjmů pod 

stanovenou úrovní střední hodnoty národních příjmů (ze 60 procent), na základě Ginniho 

koeficientu a příjmové distribuce.  

Následující graf 3.8 je jakýmsi doplněním vývojových trendů keltského tygra 

v druhé polovině jeho existence. Chudoba a nerovnost kulminovaly v roce 2003 a pak až 

do konce hospodářského rozkvětu mírně klesaly. 

 

Graf 3.8: Trendy vývoje v chudobě a v nerovnosti v letech 2000 až 2007 (procento  lidí zatížené 
chudobou) 

 
Zdroj : K. Peadar; 2010. 
 

 Poslední oblast, která bude zmíněna, se vztahuje ke kvalitě života. Dle hodnocení 

111 zemí, které vytvořil v roce 2005 již dříve zmiňovaný časopis The Economist, se Irsko 

umístilo na prvním místě. Ale mnoho dalších názorů se shoduje v tom, že v průběhu 

rozkvětu došlo k jejímu zhoršení (i když toto hodnocení bývá do jisté míry subjektivní). 

Od 70. do konce 90. let míra spokojenosti obyvatel prudce poklesla. Klesala kvalita 

sociálního systému, rostly náklady na zdravotní péči apod. Navíc bylo dané období díky 

globalizaci provázeno s integrací na trh nelegálního obchodu (se střelnými zbraněmi, 
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drogami apod.). Míra kriminality se téměř zdvojnásobila, rostla drogová závislost, násilí  

a počet sebevražd (K. Peadar, 2010). 

 Problémů se vyskytovalo mnohem více. Je tedy poměrně zajímavé, že jakmile se 

začne skloňovat sousloví „keltský tygr“, v každém to evokuje jen pozitivní představy. Je to 

způsobeno především medializací kladných projevů, ale do jisté míry možná také 

sebechválou irské vlády a celé země, pro které byl úspěch v tomto období něčím, na co 

čekala už od získání svobody. 

 

3.3 Hodnocení konkurenceschopnosti Irska na konci období 

rozkvětu 

 

V následujících podkapitolách bude posouzena konkurenceschopnost Irské republiky 

ke konci rozkvětu a na začátku krize. Období, které bylo zvoleno pro hodnocení GCI, 

ovlivnila dostupnost dat. Institut pro řízení a rozvoj poskytuje na svých webových 

stránkách informace pouze pro období 2006 až 2010. Posuzování konkurenceschopnosti 

podle Světového ekonomického fóra bylo zase ovlivněno tím, že se v roce 2005 významně 

změnila metodika šetření a srovnávat hodnoty z nového období se staršími hodnotami 

předcházející etapy by ztrácelo smysl. A konečně Index evropské konkurenceschopnosti 

byl vytvořen až v roce 2004 a žádná dřívější data tudíž nejsou k dispozici. 

 

3.3.1 Hodnocení podle Institutu pro rozvoj řízení 

 

Nejprve se podíváme na hodnocení Institutu pro rozvoj řízení, které je součástí 

Ročenky světové konkurenceschopnosti. Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, 

hodnocení se provádí ve čtyřech kategoriích, a to na základě přesně stanovených kritérií 

pro každou oblast. V tabulce 3.7 jsou zaznamenány hodnoty pro každý z pilířů a celkové 

umístění Irska v rámci všech hodnocených zemí. Jednotlivé oblasti budou komentovány 

tak, jak jdou v tabulce za sebou. 
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Tabulka 3.7 : Umístění Irska v rámci jednotlivých pilířů v letech 2006 až 2010 

Pilíř 
ekonomická 
výkonnost 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Pořadí 9 25 24 37 22 

Pilíř efektivnost 
vlády 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Pořadí 7 5 7 12 19 

Pilíř efektivnosti 
podniků 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Pořadí 6 8 4 17 18 

Pilíř 
infrastruktura 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Pořadí 24 24 23 22 24 

Celkové 
umístění 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 

Pořadí 11 14 12 19 21 
Zdroj: https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm 

 

Pro pilíř hodnotící ekonomickou výkonnost je v tabulce 3.7 znázorněno postavení 

Irska mezi všemi hodnocenými zeměmi ve sledovaném období. Ještě v roce 2006 se Irsko 

umístilo mezi první desítkou ekonomicky nejkonkurenceschopnějších zemí světa. 

V následujícím roce, ve kterém se ve světě začínají objevovat první dopady finanční krize, 

postihl zemi nečekaný propad, a to o celých šestnáct příček. Už to mělo být pro zemi 

jakýmsi varováním, že její vývoj není zcela v pořádku. V roce 2008 přišlo mírné zlepšení, 

ale v roce 2009, kdy země začíná znatelně pociťovat svůj pád, se dostala na nejnižší úroveň 

celého sledovaného období, tzn. na 37. místo z tehdy 57 hodnocených zemí. Pokles 

konkurenceschopnosti v této oblasti byl znát nejvíce.  

V pilíři zaměřeném na efektivnost vlády byla ztráta konkurenceschopnosti nejvíce 

znát v letech 2009 a 2010. Schopnosti vlády ovlivňovat domácí prostředí byly nejvíce 

sníženy v roce 2010, což je pochopitelné vzhledem k obrovským problémům, které musela 

v tomto roce ve své zemi řešit. Tehdy se Irsko umístilo na 19. místě z celkem  

58 hodnocených ekonomik (což není úplně nejhorší, ale vzhledem k tomu, že se až do roku 

2008 umísťovalo v první desítce, jedná se opět o poměrně zásadní změnu). 

 Třetí pilíř, efektivnost podniků, prozrazuje, že inovační schopnosti, motivovanost  

a ziskovost národních podniků se zhoršily. Zatímco v letech 2006 až 2008 se zemi z tohoto 

hlediska dařilo velmi dobře (v roce 2008 se dostala na neuvěřitelné čtvrté místo), v roce 

2009 a 2010 došlo k razantnímu poklesu a úroveň se stala třikrát nižší než na začátku 

sledovaného období. 
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Vývoj v posledním pilíři, pilíři infrastruktura, byl nejstabilnější ze všech. Změny, 

které probíhaly ve světové ekonomice a v zemi samotné se dané oblasti téměř nedotkly 

(nebo dotkly jen mírně). Tzn., že úroveň technických, vědeckých a dalších zdrojů 

potřebných pro podniky, se v průběhu času nijak markantně nezměnila. 

 Podíváme-li se na celkové umístění v žebříčku světové konkurenceschopnosti, 

které je výsledkem vyhodnocení všech čtyř pilířů, pak je jasné, že veškeré potíže 

doprovázející kolaps keltského tygra, se projevily neblaze také v jeho 

konkurenceschopnosti. Ve srovnání s rokem 2006 docházelo každoročně pouze ke 

zhoršení situace a léta 2009 a 2010 byla vyvrcholením, kdy se Irsko dostalo z původně 

jedenáctého místa až na dvakrát nižší pozice. 

Léta 2009 a 2010 byla tedy pro Irsko ve většině výše hodnocených oblastí kritická. 

Kromě konkurenceschopnosti Ročenka hodnotí ekonomickou výkonnost a i zde došlo 

k významnému snížení pozice země. V roce 2006 bylo na devátém místě, postupně klesala 

a do roku 2009 se snížila více než čtyřikrát (obsadila až 37. místo). Co k tomuto 

negativnímu vývoji směřovalo, bude objasněno v rámci třetí kapitoly. 

 

3.3.2 Index Světového ekonomického fóra 

 
Připomeňme si, že Světové ekonomické fórum hodnotí konkurenceschopnost na 

základě Indexu globální konkurenceschopnosti. Pro vyhodnocení používá dvanáct pilířů 

rozdělených do tří sub-indexů. A v těchto třech skupinách bude provedeno následující 

srovnání vývoje GCI v letech 2006 až 2011. 

První je sub-index základních požadavků (tabulka 3.8). Zaměříme-li se nejprve na 

jeho celkové výsledky, můžeme podobně jako u většiny ukazatelů Ročenky světové 

konkurenceschopnosti vysledovat zhoršení pozice v průběhu sledovaného období. Asi už 

není překvapením, že nejhorší výsledky nastaly v letech 2008 a 2009 (jak v umístění 

v rámci hodnocených zemí, tak v dosažené hodnotě GCI). 

Co se týče pilířů, ze kterých je první sub-index složen, pak největší zhoršení nastalo 

v oblasti makroekonomické stability. Z 20. místa v roce 2006 poklesl až na 95. místo 

v roce 2010, tzn. až do poslední třetiny všech hodnocených zemí. Ke zhoršení, i když ne 

tak markantnímu, došlo i v pilíři instituce (pokles ze 17. na 24. místo) a v pilíři 

infrastruktury. Světlou výjimkou je oblast zdravotnictví a základního vzdělání obyvatel, 

kde se konkurenceschopnost v průběhu posledních let zvyšuje a země se v posledních dvou 
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letech může chlubit umístěním v první desítce těch nejúspěšnějších. Hodnoty zmíněného 

indexu pravidelně nabývají hodnot přes šest bodů z celkových sedmi možných. 

 

Tabulka 3.8: Sub -index základních požadavků 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Instituce 
Pořadí 17 18 17 19 24 

Skóre 8 5,15 5,25 5,4 5,2 5,1 

Infrastruktura 
Pořadí 31 49 53 52 38 

Skóre 4,61 4,03 4,0 4,2 4,8 

Makroekonomická 
stabilita 

Pořadí 20 21 47 65 95 

Skóre 5,27 5,69 5,3 4,6 4,3 

Zdravotnictví a 
základní vzdělání 

obyvatel 

Pořadí 24 16 14 10 10 

Skóre 6,78 6,28 6,3 6,2 6,5 

Celkově za sub-
index základních 

požadavků 

Pořadí 23 27 32 37 35 

Skóre 5,46 5,31 5,2 5,1 5,2 

Zdroj: WEF, 2006; WEF, 2007; WEF, 2008 a; WEF, 2009; WEF, 2010. 

 

 Ani celkové výsledky sub-indexu zlepšení efektivnosti (tabulka 3.9) nemají výrazně 

odlišný vývoj. Znovu v letech 2009 a 2010 nastává mírné zhoršení. Z původně 18 pozice 

v roce 2006 kleslo Irsko v této oblasti až na 25. místo.  

A opětovně je i v tomto sub-indexu jedna oblast, ve kterém došlo k razantní změně. 

Jedná se o pilíř vyspělosti finančních trhů, kde se země dostala z původně ukázkového 

pátého místa v roce 2007, na pozici 98 (nastal propad o 93 pozic, tzn. ještě větší než  

u makroekonomické stability). Kromě pilíře technologické připravenosti, kde došlo 

v průběhu předcházejících dvou let k drobnému zlepšení, nastalo ve všech zbývajících 

oblastech v tomtéž období ke zhoršení.  GCI nenabývá v žádné oblasti nějak extrémně 

dobrých hodnot. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Dosažené skóre z celkových 7 – mi možných bodů. 
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Tabulka 3.9: Zlepšení efektivnosti 

  2006 2007 2008 2009 2010 
Vyšší stupeň 

vzdělání a další 
příprava 

Pořadí 16 21 20 20 23 

Skóre 5,52 5,26 5,2 5,1 5,2 

Efektivita trhu 
zboží 

Pořadí 13 4 9 15 14 

Skóre 5,22 5,41 5,3 5,1 5,1 

Efektivnost trhu 
práce 

Pořadí – 9 19 15 22 20 

Skóre – 4,87 5,0 4,9 4,9 

Vyspělost 
finančních trhů 

Pořadí – 5 7 45 98 

Skóre – 5,91 5,7 4,6 3,8 

Technologická 
připravenost 

Pořadí 24 25 24 21 21 

Skóre 4,89 4,65 5,0 5,3 5,0 

Velikost trhu 
Pořadí – 46 48 52 54 

Skóre – 4,17 4,2 4,3 4,2 

Celkově za sub-
index zlepšení 

efektivnosti 

Pořadí 18 19 19 22 25 

Skóre 5,21 5,05 5,1 4,9 4,7 

Zdroj: WEF, 2006; WEF, 2007; WEF, 2008 a; WEF, 2009; WEF, 2010. 
 
 Třetí oblast, kterou WEF hodnotí, je sub-index faktorů a inovací (tabulka 3.10). 

V celkovém umístění došlo jen k minimálním změnám (o jedno až tři místa mezi 

jednotlivými lety). Stejně tak se žádné zásadní obraty nekonaly ani v rámci jednotlivých 

pilířů. Největší rozdíl nastal ve vyspělosti podnikání, kde se Irsko v roce 2006 nacházelo 

na 16. místě a následně kleslo až na 20. pozici (tzn. pouze o čtyři příčky). GCI v této 

oblasti nabýval vyšších hodnot než u inovací. 

 

Tabulka 3.10: Faktory inovací a vyspělosti 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Vyspělost 
podnikání 

Pořadí 16 22 19 18 20 

Skóre 5,39 5,07 5,1 5,0 4,8 

Inovace 
Pořadí 20 19 21 22 22 

Skóre 4,54 4,54 4,4 4,3 4,2 

Celkově za sub-
index faktorů 

inovací 

Pořadí 19 22 20 20 21 

Skóre 4,96 4,8 4,7 4,6 4,5 

Zdroj: WEF, 2006; WEF, 2007; WEF, 2008 a; WEF, 2009; WEF, 2010. 
 

                                                 
9 V ročence pro léta 2006 – 2007 byl použit pouze devítipilířový systém, proto nejsou hodnoty pro 
efektivnost trhu práce, vyspělost finančních trhů a velikost trhu známy. 
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Jako poslední je uvedeno umístění Irska v rámci hodnocených zemí na základě 

celkového GCI (tabulka 3.11). Až do roku 2008 se stabilně udržovalo na dvaadvacátém 

místě, a to s tím, že celková hodnota GCI se zhoršila pouze o jednu desetinu z 5,1 bodů 

v roce 2006 na 5,0 v letech 2007 a 2008. Jak napovídaly po celou dobu dílčí sub-indexy, 

tak v roce 2009 a 2010 došlo i ke zhoršení celkového GCI (až na 4,7 bodů v roce 2010)  

a umístění Irska nejprve na 25. a následně až na 29. místo. 

Tabulka 3.11: Celková hodnota GCI v letech 2006 až 2010 a umístění Irska v rámci hodnocených zemí 

  2006 2007 2008 2009 2010 

GCI celkově 

Počet 
hodnocených 

zemí 
122 131 134 133 139 

Pořadí 22 22 22 25 29 

Skóre 5,1 5,0 5,0 4,8 4,7 

Zdroj: WEF, 2006; WEF, 2007; WEF, 2008 a; WEF, 2009; WEF, 2010. 

 

Když porovnáme, jak se vyvíjelo umístění Irska v rámci Ročenky světové 

konkurenceschopnosti (hodnotící v posledním roce 139 zemí) a v rámci Zprávy o světové 

konkurenceschopnosti států (hodnotící v tomtéž roce jen 58 zemí) zjistíme, že jejich trendy 

jsou velmi podobné.  Lze se o tom přesvědčit v grafu 3.9 : 

Graf 3.9: Porovnání umístění Irska na základ hodnocení WEF a IMD 

 

Zdroj: https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm; WEF, 2006; WEF, 
2007; WEF, 2008 a; WEF, 2009; WEF, 2010. 
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3.3.3 Index Společného výzkumného centra 

 

Poslední z dříve zmiňovaných indexů je Index evropské konkurenceschopnosti. Má 

bohužel tu obrovskou nevýhodu, že zprávy popisující jeho rozvoj byly vydány doposud 

pouze v letech 2004 a 2006 – 2007; tudíž není možné srovnání s obdobím, kdy Irsko 

začalo propadat krizi. Nicméně je zajímavé se alespoň velmi stručně podívat, jak bylo 

v minulosti Irsko hodnoceno v rámci unijních zemí a regionů. 

V prvním sledovaném období se Irsko umístilo jako celek na 13. místě z tehdy 

sledovaných 17 zemí (na prvním místě se tehdy umístilo Švýcarsko s indexem  

o hodnotě 224,7 z možných 250 bodů, tzn. s hodnotou více než čtyřikrát větší než byla ta, 

které dosahovalo Irsko).  

Léta 2006 – 2007 přinesla Irsku opět třinácté místo. Posuzováno však bylo již 25 

zemí EU, Norsko a Švýcarsko. Tentokráte bylo na prvním místě hodnocených zemí Finsko 

s hodnotou indexu 166,1 a míra, ve které za ním Irsko na 13 pozici zaostávalo, byla nižší. 

Zmíněné údaje jsou viditelné v tabulce 3.12. 

Tabulka 3.12: ECI index pro léta 2004 a 2006-2007 

 Index 2004 Pořadí 2004 Index 2006–7 
Pořadí 2006–

7 

Irská republika 71,0 13 114,1 13 
NUTS2: Border, Midlands a 
Western 

50,1 74 86,9 74 

NUTS2: Southern a Eastern 103,0 36 122,1 29 
Zdroj: European Competitiveness Index 2006 – 2007; 2006. 
 

I po rozšíření o deset nových členských zemí, které jsou nově zahrnuty ve zprávě 

z roku 2006, si Irsko jako celek zachovává v rámci unie nezměněnou pozici a nové země 

se zařadily až za Irsko.  

 

 

Irsko si během svého vývoje prošlo dlouhou fází neúspěchů a nezdarů, které ve 

spojitosti s hlubokou recesí z 80. let zasely do společnosti poraženecký postoj. Zaostávalo 

za většinou Evropských zemí. Podmínky proto byly více než dobré, jelikož vláda nebyla 

schopna vytvořit kvalitní rozvojovou strategii ani čelit soudobým výzvám. Jakmile byly 

překonány potřebné překážky stojící v cestě úspěšnému ekonomickému rozvoji, rychle se 

na špatná léta zapomnělo a irská ekonomika byla širokou veřejností označována za 

hospodářský zázrak. 



 53

V průběhu této kapitoly byly přezkoumány příčiny irského úspěchu a i samotná 

jeho povaha. Nabídla celou řadu důkazů o irském vzestupu, které vyvolávaly mezinárodní 

pozornost. Na druhé straně také objasnila, že vše nebylo tak růžové, jak to na první pohled 

vypadalo.  

Při hodnocení irské konkurenceschopnosti v poslední části kapitoly bylo při jejím 

negativním vývoji několikrát poznamenáno, že za to může stav Irské ekonomiky v daných 

letech. Je tedy zřejmé, že nepříznivá reálná situace ovlivnila vývoj jejich ukazatelů. Čím 

byl ale vlastně její vývoj způsoben? Jaké byly reálné dopady na tamější život? To by měla 

objasnit následující kapitola. 
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4 Hospodářský kolaps Irska 
 

Irsko mělo téměř dvě desetiletí výsostné právo se ve světě chlubit svým obrovským 

úspěchem v podobě udržitelného růstu. Ekonomické ukazatele nabývaly tak pozitivních 

hodnot jako nikdy předtím. Ale ani tato světem do velké míry obdivovaná země se 

nedokázala ubránit tlakům globální hospodářské krize. Již v roce 2008 poklesl reálný HDP  

o více než dvě procenta, a to byl teprve začátek.  

Země se začala poměrně rychle hroutit. Pohltila ji nejen hospodářská krize, ale  

i krize bankovní, finanční a sociální. A co bylo pro zemi a její hrdé obyvatelstvo velmi 

bolestivé, byla ztráta její dobré pověsti. Co se stalo, že Irsko dnes patří k nejvíce 

postiženým zemím Evropy, ne-li světa? Jak se krize promítla v irském hospodářství? Jak si 

keltský tygr líže své rány a jak vypadají jeho výhledy do budoucna? Odpověď na všechny 

otázky by měla poskytnout tato kapitola. 

 

4.1 Důvody pádu keltského tygra 

 

Irsko naplno využilo všech příležitostí, které mu nabídly globalizační trendy, okolní 

svět i jeho vlastní zázemí. Malým otevřeným ekonomikám bylo Irsko vzorem. Jak už 

ovšem bylo naznačeno výše, vše skončilo v závěrečných měsících roku 2008. Nakolik si za 

hlubokou recesi a za všechny problémy může země sama a do jaké míry k nim přispělo 

dění ve světě, bude vysvětleno v následujících dvou podkapitolách. 

 

4.1.1 Vnější makroekonomické faktory irské krize  

 

K. Regling a M.Watson (2010) uvádějí, že výchozím faktorem krize byl špatný stav 

makroekonomického prostředí ve světě. Od konce 90. let působila ve velké míře 

globalizace, technologický pokrok a s ním spojené zvýšení produktivity. Na celém světě se 

velmi snižovala závislost centrálních bank na politických intervencích, což znamená nejen 

usnadnění při stabilizaci inflačních očekávání, ale v důsledku toho i zvýšení 

důvěryhodnosti centrálních bank. To vše mělo dopad na světovou ekonomiku  

– charakteristické byly vysoké míry růstu, velká likvidita, nízká inflace a nízké úrokové 
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sazby. Ekonomiky byly velmi otevřené a rapidně rostl význam mezinárodního obchodu, 

tzn., že prostor pro zvyšování domácích cen byl omezený. Taktéž náklady na práci 

zůstávaly poměrně nízké, protože se na světový trh připojily některé rozvíjející se 

ekonomiky (např. Indie, Čína), které je stlačovaly na nízkou úroveň.  

Uvedené faktory vedly ke vzniku takového inflačního prostředí, které ve své 

podstatě podporovalo chybná rozhodnutí centrálních bank v oblasti měnové politiky. Jejich 

předním úkolem totiž bylo „cílování inflace“, a protože vykazované výsledky nebyly 

špatné, tak šel vývoj souvisejících ukazatelů (jako je stav peněžní zásoby, nárůst objemu 

úvěrů a cen aktiv) mimo jejich pozornost. Úrokové sazby zůstaly díky nepozornosti 

centrálních bank na nepřiměřeně nízké úrovni velmi dlouho. Stejně nedůsledná  

a benevolentní byla do konce roku 2005 i Evropská centrální banka (ECB).  

Centrální banky tak společně přispívaly k tvorbě vysoké likvidity ve většině 

velkých zemí. Ta byla globálně ještě umocněna politikou směnných kurzů 

nejvýznamnějších světových ekonomik. Vzkvétající země Perského zálivu, Čína a mnohé 

další ve světě navázaly své kurzy (ať již formálně či neoficiálně) na americký dolar. 

Většina se snažila vyvarovat zhodnocení, prodávala domácí měnu a nakupovala své 

devizové rezervy. Opětovně bylo důsledkem navýšení likvidity. Její vysoký objem a nízké 

úrokové sazby podpořily hledání výnosů, investoři snížili svou averzi k riziku  

a rozproudila se úvěrová expanze (K. Regling, M.Watson; 2010). 

Je sice pravdou, že inflace po celou dobu nereagovala, ale došlo k významnému 

růstu cen aktiv a následným bublinám na trzích s dluhopisy, akciemi, úvěry, bydlením  

i komoditami. V kombinaci s řadou selhání dohledu nad finančními trhy byl právě toto 

jeden z hlavních faktorů, který zapříčinil světovou krizi. 

Další makroekonomické problémy způsobila fiskální politika a její závažná selhání. 

Mnohé země prováděly neuváženě a často zcela nesmyslně fiskální expanzi. Významné 

světové ekonomiky jako Velká Británie, USA nebo Japonsko nebyly výjimkou. Ještě 

v roce 2007 prováděly procyklické  politiky, své ekonomiky přehřívaly a posilovaly tak 

negativní účinky svých volných měnových podmínek. Vše přispívalo k vybudování 

podstatné vnitřní nerovnováhy těchto ekonomik. Situace v eurozóně nebyla o mnoho lepší 

a všechny země, v nichž nastaly tyto podmínky, byly při krizi ještě zranitelnější. A celé 

výše popsané makroekonomické prostředí bylo to, ve kterém se Irsko  nacházelo až do 

roku 2007. 
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4.1.2 Vnější mikroekonomické faktory irské krize 

 

Nefunkčnost globálních finančních trhů měla i řadu mikroekonomických příčin. 

Jako první lze uvést nízkou finanční stabilitu. Řada světových ekonomik (včetně Irska) 

zažívala v období před krizí peněžní boom, což bylo pro ekonomiky z finančního hlediska 

velmi destabilizující. Co to způsobilo? Mnoho bankovních institucí reagovalo na pozitivní 

ekonomický vývoj snahou rozšířit svůj majetek. To samozřejmě většinou za peníze 

vypůjčené od jiných méně prosperujících ekonomik. Navíc s vidinou možných zisků 

narůstala jejich odvaha riskovat a začaly střádat větší množství rizikových aktiv, cenných 

papírů apod. V zemích eura šlo o to, že měnové podmínky nebyly přizpůsobeny fázi 

hospodářského cyklu a státy si zajišťovaly likviditu ze zahraničí (tzn., že se zadlužovaly). 

Jako dalšího činitele lze označit nízkou ostražitost ratingových agentur, nedostatečně 

promyšlenou fiskální politiku atd. (K. Regling, M.Watson; 2010). Jinými slovy to 

znamená, že centrální banky nebo popř. orgány, které se měly starat o bankovní dohled, 

nebyly schopny rozpoznat obrovský tržní vliv na globální finanční systém. 

Důležitý vliv na mikroekonomické úrovni měla také integrace finančních trhů 

v Evropě. Od začátku 21. století se velmi navýšil počet institucí, které vlastnili zahraniční 

partneři, vzrostl význam přeshraničních toků, zvětšila se diverzifikace portfolia. To byly 

signály, které naznačovaly prohloubení vzájemné propojenosti různých zemí.  

Ještě radikálněji se toto projevovalo v eurozóně10, která nemusela mít obavy 

z kursových a jiných měnových rizik. Navíc zde existoval společný trh, který sám o sobě 

velmi usnadnil tento typ přeshraniční spolupráce. Narůstal počet přeshraničních 

bankovních institucí (zejména v periferních ekonomikách) a nové velkoobchodní tržní 

půjčky značně usnadnily financování schodků jak soukromého, tak i veřejného sektoru. 

Zvýšilo se i množství poboček a dceřiných společností, které vedly ke zvýšené konkurenci 

v některých částech domácích trhů, ale i v bankovnictví. Do jisté míry se toto odehrávalo  

i na světových trzích, ale ne s takovou rychlostí a intenzitou jako v zemích eura 

(K.Regling, M.Watson; 2010). 

Brzy se začaly objevovat první dopady, a to především na hypotečních trzích a na 

trzích nových členských států a kandidátských zemí. Začalo platit pravidlo, že si země 

s méně konkurenceschopnými či zaostalejšími bankovními trhy půjčují prostředky od 

                                                 
10 Samozřejmě finanční integrace probíhala již před rokem 1999 (tzn., než bylo zavedeno euro), ale přijetí 
společné měny spolu s rozšířením o nové členské státy byly podněty pro prohloubení a rozvoj spolupráce. 
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svých vyspělejších unijních sousedů. A velkým problémem bylo, že jak široká veřejnost 

tak politická základna nevnímaly průvodní rizika a viděly v celé situaci pouze možnost, jak 

podpořit vlastní finanční stabilitu a růst.  

To znamená, že chyběl potřebný dohled a regulace v této oblasti, což lze chápat 

jako další z faktorů krize. Přitom o této tématice diskutovali zasvěcení ekonomové, politici 

a akademici již od 90. let. Vždy však bez jednoznačného výsledku. Některé země se 

rozhodly tyto úkoly svěřit do rukou svých centrálních bank, jiné za tímto účelem vytvořily 

speciální instituce. Zpětně lze říct, že tato volba regulační struktury příliš neovlivnila 

prevenci před krizí. Spíše měl svůj dopad přístup, jaký zvolené instituce aplikovaly. 

Pečlivá a někdy až neodbytná zařízení (často kritizovaná řadou odpůrců) byla ve výsledku 

mnohem úspěšnější a byla schopná identifikovat problémy s předstihem, případně jim 

zabránit nebo zmírnit jejich dopady. Na druhé straně benevolentnější a rozšířenější systém 

institucí založený pouze na lehké regulaci (např. v Kanadě) se osvědčil mnohem méně. 

Jenže jak již bylo naznačeno, celá tato problematika byla ve většině zemí brána na lehkou 

váhu. 

Poslední faktor spatřují K.Regling a M.Watson (2010) v nekvalitním vedení  

a správě bank. Ty v podstatě nezvládaly tlak, který v době úvěrového boomu a rozmachu 

cen aktiv způsoboval boj o podíly na trhu. Hojně se nakupoval obchodní majetek, bytové 

fondy i široká škála cenných papírů založená např. na amerických hypotékách. Prostředky 

potřebné k financování takovýchto aktivit či jakémukoliv jinému druhu expanze získávaly 

většinou ze zahraničí, půjčkami na velkoobchodních trzích apod. Celou situaci bankéři 

vysvětlovali jako pouhou změnu v ekonomických trendech a považovali levnější dodávky 

zboží, nízkou inflaci i snížení rizikových prémií požadovaných věřiteli pouze za jakýsi 

nový efektivnější směr rozvoje. Přitom trvale klesaly reálné úrokové sazby, rostly ceny 

aktiv a rostla míra zadlužení bankovních společností, což už šlo mimo jejich pozornost. 

Ani Irsko nebylo v tomto výjimkou. 

S tím, jak lhostejný a neopatrný byl postoj bank k celé situaci, není divu, že jejich 

úvěrové praktiky byly nedokonalé a měly řadu chyb, dokumentace k nim byla neúplná, 

zájem o ekonomickou situaci a příjmy dlužníků byl minimální apod. Ale kromě problémů 

ve struktuře řízení byly na vině i další faktory. Mezi jinými je vyzdvihován nevhodný 

motivační systém pro managament a zaměstnance (např. měli možnost v hojné míře 

využívat zvýhodněné úvěry, které přispívaly k růstu zadluženosti), účetní úmluvy, které 

vedly ke snížení rizika (a v důsledku k podpoře spotřeby a růstu dluhu). Finanční prostředí 
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v Evropě společně s trendy v globální ekonomice a s rychlou finanční integrací zkrátka 

opravdu vzaly za své. 

 

4.1.3 Domácí makroekonomické faktory irské krize 

 

Vnější faktory podporující krizi byly ještě podpořeny řadou domácích, které její 

dopady nečekaně znásobily. Začneme tím nejzávažnějším problémem, kterým byl vznik 

jakési úvěrové „bubliny“. Když se podíváme hlouběji do minulosti, jedná se vlastně už  

o historicky druhý případ. V okamžiku, kdy Irsko vstoupilo v roce 1973 do EHS, začali 

irští zemědělci hromadně žádat o půjčky na modernizaci a rozšíření svého zázemí. Jedním 

z následků bylo, že se mezi léty 1975 a 1977 ceny zemědělské půdy ztrojnásobily, což bylo 

pro zemědělce neúnosné. Bublina rychle praskla, ceny pozemků začaly klesat11  

a zemědělci začali mít problémy se splácením svých půjček.  

V podstatě obdobná situace se opakovala před vypuknutím irské krize ve  

21. století. Následkem vývoje v zemi (rostl počet pracovních míst, pocit ekonomické 

jistoty a s nimi i množství imigrantů) se začala od roku 1994 zvyšovat tamější poptávka po 

bydlení. Jenomže jakmile země vstoupila do EMU, začaly prudce klesat úrokové sazby,  

a to až do záporných hodnot, jak je možno vidět z grafu 4.1. Zmíněný pokles (hlavně  

u hypotečních úrokových sazeb) v kombinaci s rostoucím počtem obyvatelstva a vyššími 

průměrnými příjmy vedl k růstu poptávky po nemovitostech; vše v důsledku vyvolalo 

nepřiměřený nárůst cen bydlení (v letech 1994 až 2006 se zvýšily trojnásobně). I tato 

bublina časem praskla a došlo k razantnímu poklesu cen na trhu nemovitostí (viz dále). 

Graf 4.1: Vývoj mezibankovních úrokových sazeb upravený o inflaci pro léta 1980 až 2008 

  
Zdroj: P. Honohan, 2010 

                                                 
11 Mezi léty 19977 až 1980 klesly až o 75 procent a zůstaly více méně na této úrovni dalších dvacet let. 
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Banky předpokládaly, že lidé budou moci bez problému splácet a s vidinou 

budoucích zisků jim na tyto investice poskytovaly prostředky. Ale brzy začaly nad celou 

situací ztrácet kontrolu. Nejprve je poznamenal kolaps stavebního boomu, kdy stavitelé  

a stavební investoři postupně od března 2007 přestávali být schopni plnit své závazky vůči 

bankám. Pokles se ještě zrychlil v roce 2008, protože se začal projevovat vliv prohlubující 

se globální finanční krize. Banky začaly mít díky nadměrným úvěrům na pozemky  

a investice do nemovitostí problémy s likviditou a solventností (napomohlo tomu hlavně 

to, že poskytované úvěry kryly prostředky, které si irské banky vypůjčily ze zahraničí).  

Z úrovně 60 procent irského HDP v roce 1997 se celková zadluženost dostala v roce 2008 

až na úroveň 200 procent. V souvislosti s tímto problémem se tamější bankovní systém 

musel potýkat hned s několika komplikacemi. V prvé řadě byly stále více zatěžovány 

rostoucími závazky u mezinárodních velkoobchodních držitelů dluhopisů  

i závazky vůči ECB a banky se musely začít vyrovnávat se ztrátami z hypoték  

a podnikatelských úvěrů, které lidé nebyli schopni kvůli krizi splácet. 

Vláda stále věřila, že problémy s likviditou apod. jsou pouze odrazem paniky, která 

mezi lidmi panovala od kolapsu Lehman Brothers. Snad i proto neměla obavy  

o solventnost těchto institucí a nabídla řešení v podstatě pouze pro ztráty z úvěrů 

stavebním investorům a to tím, že je od nich nakoupila. Velkoobchodní závazky irských 

bank přitom ignorovala a je jasné, že to muselo vyústit velkým problémem. Banky je byly 

nuceny splácet samy a jedinou jejich prioritou do budoucna se stalo snížit vlastní dluhy  

a likvidovat ztráty z hypoték. Dnes už je jasné, že jako samostatné bankovní subjekty už 

tyto instituce povětšinou nebudou schopny fungovat. I když k tomuto problému přispěla 

situace ve světě, výchozí stav v irské ekonomice radikálně prohloubil a zintensivněl 

domácí dopady (M. Kelly, 2009; P. Honohan, 2010). 

Nyní se podívejme blíže, jakou roli sehrály v celém procesu bankovní instituce, 

jakožto další činitel stojící za irským pádem. Proč byly v tak špatném stavu a nedokázaly 

vzniklou situaci zvládnout? První věcí, která k tomu přispěla, byl bezprecedentní 

psychologický dopad bubliny na irské obyvatelstvo a podniky. Vzniklá nejistota se 

v konečném důsledku podepsala na finanční situaci bank. S čímž souvisí druhá věc, a to již 

zmíněné zadlužování obrovskými půjčkami ze zahraničí (byly mnohem snadněji dostupné 

díky globálnímu přebytku úspor a nízké míře rizika za půjčky v eurech). Čistá zadluženost 

irských bank v zahraničí vzrostla z 10% HDP v roce 2003 na více než 60% HDP v roce 

2008. Konkrétní vývoj lze vyčíst z grafu 4.2. 
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Graf 4.2: Čisté výpůjčky irských bank v zahraničí (čtvrtletně) v 1. čtvrtletí 1999 až 3. čtvrtletí 2008 

 

 

Zdroj: P. Honohan, 2009. 

 

 Pokud jde o strukturu nekapitálových závazků irských bank, tak tu lze vyčíst 

z přílohy 6. Největší ručení v roce 1999 tvořily vklady veřejnosti. Do prosince 2007 je 

doplnily dluhopisy, které se dostaly na zhruba stejnou úroveň, přičemž mezibankovní 

vklady ustoupily do pozadí. Celkový objem závazků ve všech oblastech rostl. 

Od roku 2003 mezi sebou banky agresivně soutěžily a stále větší množství z nich 

poskytovalo hypotéky i středně příjmové třídě, bez ohledu na bonitu potenciálních 

dlužníků a kvalita úvěrového hodnocení pro hypotéky na bydlení klesala. Což lze chápat 

jako další věc, která bankám v důsledku způsobila nemalé problémy. V USA bylo 

schvalování úvěrů pro dřívější vypůjčovatele z velké míry řízeno technikou automatického 

schvalování. Irský způsob byl tradiční, ale rozměr poskytovaných úvěrů byl nový  

– několikanásobně vyšší. Kdyby banky neposkytovaly finanční prostředky v takové velké 

míře a zamezily méně bonitním klientům přístup k nim, nebyly by negativní dopady krize  

a majetkového boomu tak rozsáhlé. Nicméně pravdou zůstává, že úvěry byly hlavní hnací 

silou před rokem 2002 (P. Honohan, 2009). 

Jako příklady institucí, v nichž lze vysledovat všechny zmíněné negativní projevy, 

lze uvést významnou Anglo-irskou banku (Banc Angla-Éireannach) a Irskou banku (Banc 

na hÉireann). První jmenovaná komerční instituce byla těžce zasažena poklesem na trhu 

nemovitostí v roce 2008 (o kterém bude ještě zmínka). Hodnota jejich nesplacených 

dluhopisů dosáhla v srpnu roku 2009 sumy 24 miliard euro a výpůjčky od ECB 34 miliard 

euro a už tehdy bylo jasné, že bude nezbytná další restrukturalizace. Po několika téměř 

neúčinných finančních injekcích byla i tato banka znárodněna. 
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Druhá instituce, Irská banka, byla jednou z největších v Irsku i Velké Británii  

a v tamějším bankovnictví zaujímá jedinečné postavení. Měla poměrně závažné problémy 

s řízením a počátkem roku 2009 bylo rozhodnuto o jejím znárodnění. Tato banka na tom 

byla ještě hůře než první, nevyrovnané dluhopisy dosahovaly výše 45 miliard euro a půjčka 

od ECB 17 miliard euro. Problémem je nejen ohromná výše jejich dluhů, ale i jeho 

poměrně krátká doba splatnosti. Není divu, že banky (nejen tyto dvě zmiňované) nebyly 

schopny v průběhu roku 2010 své závazky plnit a že irský systém utržil takové rány  

(M. Kelly, 2009; P. Honohan, 2009a; P. Honohan, 2009b). 

 Vraťme se nyní k trhu nemovitostí, jakožto k dalšímu faktoru irského kolapsu. 

Výše již bylo naznačeno, že je tato oblast úzce propojena s irskou úvěrovou bublinou  

a s expanzí stavebního sektoru. Většina Irů chtěla v období boomu vlastnit větší domy, 

větší množství bytů atd., protože rostl počet obyvatel i jejich příjmy12. Postupem času byly 

vyřešeny otázky vztahující se k nedostatečné nabídce služeb stavebních firem, bydlení v 

atraktivních lokalitách apod. Proto není divu, že množství dokončených domů každoročně 

narůstalo. Počet lidí zaměstnaných ve stavebnictví vzrostl ze sedmi procent v polovině  

90. let na více než třináct v roce 2007 (viz příloha 7). 

Problémem ovšem bylo, že se ceny nemovitostí začaly řídit očekávaným budoucím 

vývojem a nemovitosti se tak nepřestaly prodávat ani v okamžiku, kdy jejich ceny začaly 

výrazně růst. Příloha 8 ukazuje, že v roce 1995 byla průměrná cena domu rovna asi 

čtyřletému průměrnému výdělku irského občana (např. v oblasti průmyslu). Když se pak 

podíváme na konec roku 2006, kdy situace začínala vrcholit, byly ceny domů na úrovni 

desetinásobku průměrného ročního platu a v Dublinu a jeho okolí dokonce na 

sedmnáctinásobku ročního výdělku. Lidé měli snadný přístup k finančním prostředkům, 

tedy hlavně k úvěrům a hypotékám. V této době bylo pouze 24 procent úvěrů uzavřených  

na nižší částku než bylo 80 procent z ceny nemovitosti (v Dublinu dokonce jen 15 

procent); 64 procent lidí mělo hypotéky ve výši 90 procent z ceny nemovitosti a 30 procent 

lidí ve výši 100 procent. Všichni, tzn. věřitelé, stavitelé i koneční kupující, očekávali další 

nárůst (což nebylo vzhledem k pozitivnímu vývoji v tehdejší ekonomice až tak nesmyslné). 

Jenomže ten nepřišel, bublina praskla a to, co Irové považovali za skvělou investici, se 

                                                 
12 Ironií je, že zatímco vyčkávaly zástupy lidí na umístění v čekací listině na obecní byty v Dublinu, v jiných 
částech Irska začaly vznikat „města duchů“, tzn. oblasti, ve kterých chátraly desítky prázdných domů. 
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Irsku stalo osudným. Ceny na trhu nemovitostí klesly13 a zadlužení lidé měli v rukou 

majetek s poloviční hodnotou, než jaká byla jeho nákupní cena. 

Irský Národní sociální a ekonomický výbor (National Economic and Social 

Council; NESC) ve své zprávě z května roku 2009 ovšem uvádí, že existovala spousta 

signálů, které mohly být pro Iry varováním. Např.: 

• Podle údajů, které vyplývají ze sčítání lidu z roku 2006, bylo zhruba patnáct 

procent domů a bytů prázdných, z čehož pouze zhruba tři procenta sloužila 

k rekreaci. Zbylých dvanáct procent bylo výsledkem spekulativních nákupů. 

• Rostoucí trend u cen domů byl od konce 90. let mnohem radikálnější, než růst 

důchodů a příjmů. 

• Úrokové sazby byly nízké a očekávané kapitálové zisky zvyšovaly počet žádostí  

o hypotéky. A i přes své vysoké ceny zůstávaly nákupy domů atraktivní záležitostí 

a byly považovány za dobrou investici. 

 

Je asi pochopitelné, že široká veřejnost byla k těmto náznakům méně vnímavá. 

Komu to ale nemělo uniknout, byly irské bankovní instituce. Poskytovaly veřejnosti peníze 

i dlouho poté, co byla překročena jakási pomyslná hranice bezpečnosti. Za vším stojí již 

zmiňovaná slabá regulace, zhoršení úvěrových standardů a nedostatečný dohled. Irsko sice 

nebylo v tomto smyslu ojedinělé, ale dopady pro tuto zemi byly extrémně závažné  

(P. Honohan, 2009a; NESC,2009; M. Kelly, 2009). 

Stavební činnosti a úroveň cen pozemků do jisté míry souvisí s daňovou politikou. 

Proto další činitel, který bude zmíněn, je domácí fiskální politika. Její vývoj nejenže 

výrazně přispěl ke zranitelnosti irské ekonomiky, ale také snížil konkurenceschopnost 

irských mezd. Tak, jak byla nastavena, vytvářela v ekonomice mylný pocit bezpečí 

ohledně udržitelnosti situace. Ačkoliv byla výše veřejného dluhu před krizí poměrně nízká, 

situace se s jejím příchodem rychle změnila. Narostl jak fiskální deficit, tak půjčky 

veřejného sektoru. Částečně tomu napomohl růst vládních autonomních výdajů (zejména 

v oblasti veřejného sektoru).  

Vláda se pro takovouto expanzivní politiku rozhodla na základě rostoucích 

daňových příjmů. Jenže neočekávala, že v letech 2008 a 2009 u nich dojde k hlubokému 

propadu. V ostatních zemích se snižovaly postupně, tak čím byl způsoben jejich náhlý 

                                                 
13 Jedním z významných faktorů poklesu bylo, že banky, aby se dostaly se svými platebními bilancemi na 
běžnou mezinárodní úroveň, prudce snižovaly nabídky úvěrů. 
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kolaps v Irsku?  Hlavním důvodem bylo, že se v letech 1987 až 2009 začalo upouštět od 

stabilních a spolehlivých zdrojů do státního rozpočtu (např. DPH, daně z příjmu fyzických 

osob apod.) a pozornost se přesunula např. na daně z příjmu právnických osob, kolkovné, 

daně z kapitálových výnosů, které velmi ovlivňuje, v jaké fázi hospodářského cyklu se 

ekonomika nachází. Země se takto stala závislou na poměrně nejistých příjmech  

(P. Honohan, 2010). Z grafu 4.3 lze vyčíst, jak podíl druhé uvedené skupiny daní rostl: 

 

Graf 4.3: Vývoj daní ovlivňovaných hospodářským cyklem v letech 1987 až 2009 

 

 
Zdroj: P. Honohan, 2010 
 

Z osmi procent v roce 1987 se vyšplhal až na třicet procent v roce 2006; od tohoto 

roku prudce klesal až na šestnáct procent v roce 2009. V podstatě lze tvrdit, že kdyby byly 

daně tvořící zásadní příjmy do státního rozpočtu méně citlivé, byl by pokles v roce 2008 

výrazně nižší.  

Posledním zmíněným faktorem bude významný pokles konkurenceschopnosti 

irské ekonomiky. I když se na povrchu mohlo zdát, že boom v průběhu prvních let  

21. století naplno pokračoval, pravdou bylo, že přibližně od roku 2001 probíhal zásadní 

posun.  HDP sice rostl (menší měrou, než v druhé polovině 90. let, ale dostatečně na to, 

aby irskou ekonomiku udržel na předních příčkách hodnocení OECD). Jenomže 

ekonomiku už neřídil obchodní sektor; roli od něj začalo přebírat stavebnictví. Nejdříve se 

to začalo projevovat v závažném poklesu exportu. V životní úrovni Irů se to zpočátku nijak 

neprojevilo, protože snižování vývozu kompenzoval nárůst v oblasti stavebnictví. Jenomže 

právě přesun orientace od exportu měl závažné dopady na běžný účet platební bilance, 

který se začal potýkat s deficitem (NESC, 2009). 
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Pokles konkurenceschopnosti byl dále způsoben růstem cenové hladiny, který byl 

v Irsku mnohem vyšší než u ostatních zemí EU. Irský Národní ekonomický a sociální 

výbor ve své zprávě z roku 2009 uvádí, že ještě v roce 1996 se země nacházela těsně pod 

průměrem EU 15. O pět let později byla hladina o 14 procent vyšší oproti průměru dalších 

starých členských států; v roce 2007 už o 17 procent a Irsko se stalo po Dánsku druhou 

nejdražší zemí. Je možné, že k celé situaci napomohla např. nízká produktivita vybraných 

služeb, slabá hospodářská soutěž v některých odvětvích nebo pohyby v relativní hodnotě 

eura. Poklesla také mzdová konkurenceschopnost, a to hlavně vlivem zvyšování 

zaměstnanosti (především ve stavebnictví) a pohybem směnných kurzů; zde se jedná už 

spíše o mikroekonomický faktor. 

Ekonomika chtěla konkurovat raději rozvojem inovací než nízko-nákladovou 

pracovní silou. Ale dodnes na to nemá spousta pracovišť potřebné schopnosti. Obnovení 

irské konkurenceschopnosti proto bude pravděpodobně zdlouhavý proces. 

 

Vše, co bylo výše uvedeno je samozřejmě opětovně pouze výběrem z široké škály 

činitelů. I z tohoto vzorku je však zřejmé, jak se uvedené faktory vzájemně prolínají. 

V podstatě všechny se točí kolem bank, hypoték, bydlení, daní apod. Irský pád byl souhrou 

několika propojených okolností. Až do podzimu 2008 Irové věřili, že celou situaci napraví 

realizace strategie k obnově konkurenceschopnosti ekonomiky se zaměřením na znalosti  

a inovace a podstatné korekce na trhu bydlení. Jak bude vidno z dalších kapitol, náprava se 

nezdařila. 

 

4.2 Hodnocení irského vývoje v období hospodářského pádu 

 

Působení všech faktorů zmíněných v předcházející kapitole pochopitelně nezůstalo 

bez následků. Jak se projevily jejich dopady v irské realitě vysvětlují následující 

podkapitoly. Nejprve jsou, podobně jako v kapitole zabývající se rozkvětem, popsány 

projevy v makroekonomických ukazatelích a následně pak související sociální dopady ve 

společnosti.  

Stejně jako v 90. letech nikdo nečekal obrovský boom, nikdo nebyl připraven ani na 

další nečekaný zvrat ve vývoji – tedy na pád na úroveň ještě nižší, než na jaké se země 

nacházela před boomem.  
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4.2.1 Vývoj nejvýznamnějších makroekonomických ukazatelů 

 

Krize se promítla téměř do všech makroekonomických ukazatelů. Největší 

pozornosti se těšilo velmi prudké snížení výstupu. Z výše zmíněných faktorů stály za 

poklesem HDP hlavně podstatné korekce na trhu s nemovitostmi, prudké zpomalení 

vývozu a mj. i dopad poklesu celosvětového obchodu. V druhé polovině roku 2007 

investice na trhu s bydlením klesly o více než dvacet procent. Přesto ekonomika stále rostla 

a HDP dosáhlo svého historického maxima. Zlom s sebou přináší rok 2008. Poprvé po 

dlouhých 25 letech dochází k poklesu irského HDP a ke zpomalení dynamiky v podstatě ve 

všech odvětvích ekonomiky (NESC;2009). Změnu HDP v jednotlivých čtvrtletích lze 

vyčíst z tabulky 4.1 : 

Tabulka 4.1: Míra růstu irského HDP ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím v letech 2008 až 2010 

Čtvrtletí Q1 
2008 

Q2 
2008 

Q3 
2008 

Q4 
2008 

Q1 
2009 

Q2 
2009 

Q3 
2009 

Q4 
2009 

Q1 
2010 

Q2 
2010 

Q3 
2010 

Q4 
2010 

Změna v % -2.7 -2.0 -0.7 -3.9 -2.8 -0.4 -0.8 -1.6 1, 7 -1.1 0.6 -1.6 
Zdroj: http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=350 

 

HDP se vyvíjel jako na houpačce. Vzniklý pokles byl bezprecedentní, a to nejen 

díky své hloubce, ale i kvůli rychlosti, se kterou k němu došlo. Když pomineme vývoj na 

Islandu, byl vývoj v Irsku v roce 2008 nejhorší ze všech zemí OECD. 

 Pokud jde o hodnotové vyjádření vývoje HDP, to lze vyčíst z grafu 4.5. 

K největšímu poklesu došlo mezi roky 2008 a 2009, a to o více než 18 miliard euro. Pokles 

pokračoval i v roce 2010. Kromě dostupných údajů z minulých let je v grafu zahrnuta  

i predikce budoucího vývoje od IMF. Z té vyplývá, že irský HDP by měl letos konečně 

opět začít narůstat a měl by dosáhnout hodnoty o téměř 6 miliard vyšší než vloni. Stejný 

rostoucí trend by měl pokračovat až do roku 2015, ve kterém by se hodnota měla vyšplhat 

na 194,33 miliard euro, tzn. na úroveň vyšší, než které dosahovalo Irsko v roce 2007  

(v období jeho historického maxima). 
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Graf 4.4: Irský HDP v miliardách euro v letech 2008 až 2015  (v cenách z roku 2010) 

 

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/ireland/gdp-at-current-prices-imf-data.html 

 

S tímto indikátorem souvisí další významný ukazatel, HDP na obyvatele. Dle 

vyhlídek IMF by irská populace měla mít do roku 2015 stále rostoucí trend (i když 

mnohem méně razantní než v období rozkvětu). Proto by meziroční přírůstky HDP na 

obyvatele neměly být moc vysoké. 

Do roku 2007 patřilo irské HDP na obyvatele k nejvyšším v EU. Tento rok se stal 

zlomovým bodem a jak lze vyčíst z grafu 4.6, byl jeho následující trend až do roku 2010 

klesající. Pro další léta jsou hodnoty opět pouze odhadem vývoje podle IMF. I přesto, že 

by trend měl být rostoucí, nedosáhne tento ukazatel úrovně z roku 2007 ani v roce 2015, 

kdy by jeho hodnota měla být kolem 42 tisíc euro na osobu. 

 

Graf 4.5: HDP na obyvatele v letech 2008 až 2015 v eurech  (v cenách z roku 2010) 

 
Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/ireland/gdp-per-capita-at-current-prices-imf-
data.html 
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 Připomeňme znovu, že vývoj ekonomického růstu je úzce propojen se situací na 

trhu práce.  Zaměstnanost se začala propadat v průběhu roku 2008. Oproti roku 2007 

došlo k jejímu poklesu o 4,1%, což znamenalo v hodnotovém vyjádření ztrátu téměř  

87 tisíc pracovních míst. Z textu uvedeného výše lze odhadnout, že k ztrátám došlo 

v oblasti stavebnictví, kde ze zhruba 13 procent v roce 2007 zaměstnanost spadla na 

necelých 7 procent v roce 2010. Velké ztráty míst utrpěla i oblast velkoobchodu  

a maloobchodu, ostatní výrobní odvětví a ubytování a stravování. Vláda snižovala také 

počet zaměstnanců ve veřejném sektoru, čímž se snažila omezit další nárůst rozpočtového 

deficitu.  

Zaměstnanost klesla výrazně hlavně u mužů (až trojnásobně oproti poklesu u žen), 

protože téměř 70 procent mužských pracovních míst bylo součástí právě odvětví výstavby. 

Významu začala nabývat také rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost. 

Ruku v ruce s poklesem zaměstnanosti jde samozřejmě růst nezaměstnanosti. 

Rychlý pokles v období boomu vystřídal hned poté, co se začaly objevovat první projevy 

krize, její prudký nárůst. Z grafu 4.7 lze vyčíst, že mezi roky 2008 a 2009 stoupla o více 

než 5,5 procenta14. V roce 2010 dosáhla zatím nejvyšší průměrné roční hodnoty ve výši 

13,6 procent. V posledních měsících tohoto roku se blížila k neuvěřitelným 15 procentům, 

které mohly předčit jen hodnoty z 80. let a začátku 90. let. Graf obsahuje také předpověď 

IMF pro rok 2011. Podle něho by se měla nezaměstnanost snížit na 13%, ovšem dostupné 

výsledky měření CSO za leden, únor a březen tomu zatím moc neodpovídají.15  

Graf 4.6: Vývoj Irské míry nezaměstnanosti v letech 1994 až 2011 

 

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/ireland/unemployment-rate-imf-data.html 

                                                 
14 Graf zachycuje období již od roku 1994, aby byl patrný její dlouhodobý vývojový trend. 
15 V lednu byla zjištěna hodnota 14,7%, v únoru 14,6% a v březnu 14,7%. 
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Z různých ekonomických předpovědí (např. Economic Eye report) vyplývá, že 

nezaměstnanost zůstane na úrovni nad 10 procent minimálně do roku 2018. A míra 

zaměstnanosti z roku 2007, kdy její hodnota dosahovala maxima, se nevrátí dříve než 

v roce 2024. 

V souvislosti s vnějšími makroekonomickými faktory krize byla výše několikrát 

skloňována inflace. V průběhu boomu Irsko provázely její relativně vysoké hodnoty. 

Nicméně s příchodem druhé poloviny roku 2008 tento trend končí (v roce 2009 dokonce 

přichází deflace). Faktory, které do té doby vytvářely tlak na růst, jako sazby hypoték  

a velký nárůst hypotečních splátek (hlavně v letech 2006 a 2007), ceny potravin a ropy atd. 

pomalu odeznívaly. Pokles irské ekonomiky byl velmi strmý, maloobchodníci začali 

poskytovat výrazné slevy a lákali tak lidi, aby utráceli. Na irskou malou otevřenou 

ekonomiku výrazně působily pohyby směnných kurzů (zejména růst hodnoty eura vůči 

britské libře). Navíc ECB v posledním čtvrtletí roku 2008 prudce snížila sazby. Pak není 

divu, že i přes nárůst nepřímých daní a poplatků za veřejné služby, došlo k jejímu 

prudkému poklesu. V míře, ve které nastal, ho ovšem neočekávali ani analytici, ani 

političtí činitelé (AIB, 2009). 

Vývojové trendy jsou zachyceny v grafu 4.8. Zobrazuje procentní změnu průměrné 

cenové hladiny za poslední rok proti průměrné cenové hladině předcházejícího roku16. Ve 

zlomovém okamžiku, kterým byl rok 2008, nastala poslední relativně vysoká hodnota 

průměrné roční míry inflace (3,108%). Následující dva roky přinesly záporné hodnoty  

a prognóza IMF předpokládá, že ani v roce 2011 tomu nebude jinak. Nicméně 

předpokládaná hodnota pro poslední zmíněný rok je o něco vyšší než v letech 2009 a 2010 

a i pro následující období se předpokládá růst. Hodnoty se však po celou dobu budou 

pohybovat na poměrně nízké úrovni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Je zachyceno období od počátku boomu, jelikož tento ukazatel nebyl v přecházející kapitole zmíněn. 
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Graf 4.7: Průměrná roční míra inflace v letech 1994 - 2015 

Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/ireland/inflation-average-imf-data.html 
 
 

 Jako poslední bude zmíněn dopad na zahraniční obchod. Jeho stav je úzce spojen 

s jedním výše zmiňovaným faktorem – s vývojem na trhu nemovitostí. V okamžiku, kdy se 

snížily domácí investice do výstavby, došlo také ke znatelnému poklesu tempa růstu 

vývozu. Kromě toho ho ovlivnil významný pokles v hodnotách HDP u irských obchodních 

partnerů – hlavně ve Velké Británii, USA a v eurozóně. Problémem bylo i poměrně 

významné znehodnocení britské libry vůči euru. Došlo k dramatickému zpomalení 

světového obchodu, a to byla pro Irsko, které je malou otevřenou ekonomikou, velká rána, 

která jen podpořila obtížnost tamější situace. Je ovšem nutno poznamenat, že ve srovnání 

s okolním světem se irské exporty v období kolapsu držely ještě na poměrně dobré úrovni.  

Vývoj do roku 2008 byl zachycen již v předcházející kapitole, proto se nyní 

podrobněji podíváme na následující léta. Z grafu 4.9 lze vyčíst, že export mezi lety 2008  

a 2009 poklesl, ale snížení importu bylo mnohem významnější. Proto v důsledku země 

vykazuje po téměř celé sledované období rostoucí přebytek obchodní bilance.  

Absolutně nejnižších hodnot nabýval export v posledním čtvrtletí roku 2009, a to 

ve výši 18,9 miliard euro. Kromě tohoto etapy jeho hodnoty v letech 2008 až 2010 

neklesly pod 21 miliard. I v roce 2010 dosáhlo největšího přebytku obchodní bilance 

v poměru k HDP a umístilo se mezi první dvacítkou nejvíce vyvážejících zemí světa. 

Vývoz tak zůstává hlavním motorem pro irský růst. Co se týče vývoje importu, jeho trend 

byl bez výjimky trvale klesající a nejnižší hodnoty tak nabyl v posledním čtvrtletí roku 

2010, kdy dosahoval 10,9 miliard euro. 
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Graf 4.8: Čtvrtletní hodnoty exportu, importu a salda obchodní bilance v letech 2008 až 2010 
v miliardách euro 

 
Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/economics/balance-of-trade.aspx?symbol=iep; 
http://www.tradingeconomics.com/economics/imports.aspx?symbol=iep; 
http://www.tradingeconomics.com/economics/exports.aspx?symbol=iep 
 

Z Irska je teď v podstatě dvourychlostní ekonomika. Zatímco vývoz má rostoucí 

trend a podle prognóz ještě poroste, slabý vývoj v oblasti stavebnictví, škrty ve veřejných 

výdajích a tlaky na spotřebitelské výdaje budou pro tamější ekonomiku velkou brzdou. 

Vybraní ukazatelé jen dokazují smutnou realitu, která v Irsku nastala v průběhu roku 2008. 

Keltský tygr padnul a bez vnější pomoci (o které bude zmínka později) by celá situace 

měla pro zemi katastrofální dohru. 

Popsaný vývoj v makroekonomické oblasti přímo nevystihuje změnu situace  

u samotných irských občanů ani nově nastavené podmínky, se kterými se začali setkávat 

v běžném každodenním životě. Jak tito prožívají hospodářský kolaps by měly objasnit 

socioekonomické ukazatele v další podkapitole. 

 

4.2.2 Dopady na irské občany 
 
 

Mezi prvními kroky, které Irsko podniklo v reakci na světovou ekonomickou krizi, 

byly změny v systému daní a sociálních transferů. Tzn., že byla zavedena nová pravidla 

vztahující se k zdanění příjmů (zvýhodňující lidi s nižším hrubým ročním příjmem) a byly 

zvýšeny příspěvky pro důchodce, nezaměstnané apod. Tato kombinace způsobila silný 

přerozdělovací efekt, při kterém střední a vysoce příjmové skupiny utrpěly poměrně 
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významné ztráty, naopak dolní desetina si významně polepšila. Detailněji je dopad pro 

jednotlivé skupiny ve společnosti v letech 2009 a 2010 viditelný v příloze 9 (T. Callan, 

B.Nolan, J.Walsh; 2010). 

Nejchudobnější rodiny, které svým příjmem spadají do dolní desetiny, si ve 

sledovaném období pohoršily a jejich příjem klesl v průměru až o čtyři procenta 

(především díky prudkému snížení podpory v nezaměstnanosti pro mladé do 25 let); ovšem 

domácnosti zaznamenávají jednoprocentní růst. Zbývající část první poloviny 

zaznamenávala nárůst příjmů. 

Horní polovinu distribuce tvoří skupiny s obdobným příjmovým základem. 

K nejvýznamnějšímu poklesu zde došlo u horní desetiny, která ztratila kolem šesti procent 

ze svých příjmů a osmá a devátá desetina, které ztratily kolem tří procent (schodek nastal 

především díky odvodům z daní z příjmů, které byly uloženy v dubnu 2009). 

Nyní se podíváme na situaci jednotlivých příslušníků irských domácností v letech 

2009 a 2010 z jiného úhlu pohledu. Tabulka 4.1 poskytuje rozdělení na základě zdrojů 

jejich příjmů a rodinného stavu. Vyplývá z ní, že nejvíce ztrátoví byli svobodní 

nezaměstnaní lidé bez dětí, jejichž disponibilní příjem poklesl průměrně o 6,3 procent. 

Následují je dvojice se  dvěma příjmy a s dětmi (s 5,5 procentním poklesem) a dvojice 

s jedním příjmem s dětmi (s téměř pětiprocentním poklesem v příjmech). Podíváme-li se 

na situaci z opačné strany, nejvíce si polepšili důchodci, kteří žijí sami v domácnosti 

s pětiprocentním přírůstkem, následováni lidmi v důchodovém věku, kteří žijí v páru 

(s pouhým tříprocentním přírůstkem v příjmech). 

 

Tabulka 4.2: Dopady daňových a sociálních změn na jednotlivé typy irských rodin 

Typ rodinné jednotky % změna v disponibilním důchodu 
Zaměstnaná osoba žijící sama v domácnosti bez 
dětí 

- 2,5 

Zaměstnaný rodič samoživitel - 0,7 

Dvojice s jedním příjmem bez dětí - 2,3 

Dvojice s jedním příjmem s dětmi - 4,6 

Dvojice se dvěma příjmy bez dětí - 3,5 

Dvojice se dvěma příjmy s dětmi - 5,5 

Svobodní nezaměstnaní lidé bez dětí - 6,3 

Nevydělávající rodič samoživitel 1,1 

Nevydělávající páry bez dětí 2,6 

Nevydělávající páry s dětmi 2,5 

Důchodci žijící sami v domácnosti 5,3 
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Páry v důchodu 3,3 

Všechny ostatní daňové jednotky 0,8 

Průměr za všechny skupiny - 2,5 
Zdroj: T. Callan, B.Nolan, J.Walsh; 2010. 

 

V reakci na krizi došlo ke snížení mezd ve veřejném sektoru. Změny ve výši 

penzijních dávek v tomto sektoru v průběhu roku 2009 a snížení objemu výdajů na mzdy 

v této oblasti v roce 2010, byly provedeny tak, aby měly malý dopad na pracovníky 

s nízkým mzdovým ohodnocením a velký na zaměstnance s vysokými mzdami. U těchto 

lidí tedy byla plošně provedena procentuální změna jejich hrubých příjmů. Opatření byla 

orientována tak, aby měla co největší dopad na čisté příjmy pracovníků, kteří mají příjmy 

příliš nízké na to, aby platili daň; a menší na ty, kteří některé daně platí (T. Callan, 

B.Nolan, J.Walsh; 2010). 

Účinek je viditelný v grafu 4.10. Černý sloupeček identifikuje, jaký by byl pokles, 

kdyby vláda neprovedla žádné změny. Bílý vyjadřuje stav, který nastal, jakmile byly mzdy 

ve veřejném sektoru sníženy o 4 procenta. Na první pohled je vidět, že druhá možnost je 

pro tyto zaměstnance schůdnější. 

Jelikož jen málo zaměstnanců ve veřejném sektoru se dostalo mezi čtyři nejnižší 

příjmové desetiny irského obyvatelstva, blíží se dopad provedených změn v této oblasti 

nule. K přiměřenému poklesu dochází u osmé desetiny, kde se disponibilní důchod snižuje 

o zhruba jedno procento. Pro nejvyšší příjmovou skupinu pracující ve veřejném sektoru 

změny ovšem znamenaly pokles ve výši téměř tří procent. 

 

Graf 4.9: Distribuční dopad po-krizových opatření na mzdy ve veřejném sektoru  

 
Zdroj: T. Callan, B.Nolan, J.Walsh; 2010. 
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Hospodářská recese způsobila i snížení spotřebitelských výdajů. Jejich propad se 

začal projevovat zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2008, ve kterém poklesly o více než 

jedno procento. Pokles byl na první pohled nejzřetelnější u maloobchodních tržeb, které 

zažily v roce 2008 prudký, zhruba 4,5 procentní pokles. A v následujícím roce se trend 

ještě prohloubil. Průměrný meziroční pokles činil okolo osmi procent a byl zhruba 

trojnásobný oproti zbytku eurozóny. 

Zmíněný pokles byl logickým vyústěním ekonomické recese, růstu 

nezaměstnanosti apod. Každopádně byl mnohem výraznější, než čemu by odpovídala míra 

poklesu běžných příjmů. Existuje pro to mnoho různých vysvětlení. Např. pokles příjmů 

nebo důchodů, který lidi nutí ke zvýšení úspor do budoucna, vyhlídka na budoucí zvýšení 

daní atd. Nejčastěji se ovšem objevuje teorie, že to zapříčinila nejistota, která mezi lidmi 

panovala kvůli stavu národního hospodářství a rostoucí irské nezaměstnanosti  

(NESC, 2009). 

Asi logickým důsledkem byl pokles dostupnosti úvěrů, který provázel většinu 

odvětví irského hospodářství. Graf 4.11 vycházející z údajů Světové banky zachycuje 

domácí úvěry poskytnuté bankovním sektorem do různých odvětví (nikoliv však úvěry 

vůči centrální vládě). Lze z něj vyčíst, že objem poskytovaných půjček byl rok od roku 

vyšší. V roce 1994 odpovídal objem úvěrů, které poskytoval irský bankovní sektor 

tamějším občanům, zhruba 51,89 procent tehdejšího HDP. O čtrnáct let později dosahoval 

objem hodnoty 204,34 procent HDP. S rokem 2008 ovšem přichází zlom a rostoucí 

vývojová trajektorie začíná měnit orientaci.  

Výsledky ze šetření ECB označily za hlavní důvody tohoto vývojového trendu nižší 

poptávku a hlavně přísnější podmínky ze strany věřitelů. Opatrnější přístup bank je 

racionální opatření, protože solventnost dlužníků hodně poklesla. Na druhou stranu je 

takové chování všeobecně považováno za vlastnost slabších ekonomik. Kromě ostražitosti 

byl důvodem také fakt, že se banky snažily snížit jejich vysoký poměr vkladů a úvěrů  

a s ním související závislost na světových peněžních trzích. (NESC, 2009). 
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Graf 4.10: Domácí úvěry poskytované bankovním sektorem v Irsku v letech 1994 až 2008 

 
Zdroj: http://www.tradingeconomics.com/ireland/domestic-credit-provided-by-banking-
sector-percent-of-gdp-wb-data.html 
 

Díky krizi došlo k celkovému poklesu irského bohatství a hlavně ke změně v jeho 

složení u většiny irských domácností. Za touto změnou stálo prudké snížení hodnoty 

majetku, penzijních fondů a hlavně akcií. Ceny nemovitostí klesly už v roce 2007 

(kumulativně zhruba o 15 procent), a to byl teprve začátek. Hodnota penzijních fondů, 

které spravovalo Irsko, poklesla hned v roce 2008 v průměru o neuvěřitelných 35 procent. 

Kromě zhoršení životní situace mnoha lidí to v krátkém období znamená hlavně ztrátu 

důvěry (v bankovní instituce, v solidnost obchodních partnerů apod.). 

Samozřejmě že situace ve společnosti neznamenala katastrofický scénář pro 

všechny. Např. zhroucení cen akcií a domů neovlivnilo nijak zvlášť hodnotu depozit  

a finančních cenných papírů domácnosti. Každopádně před propuknutím krize v Irsku 

držely tamější domácnosti cenné papíry, vklady a oběživo v hodnotě téměř sto miliard 

euro. A právě to, jak jich domácnosti využijí v brzké budoucnosti, může výrazně ovlivnit 

irskou obnovu. 

  

 Úzký výběr z nesčetné škály dopadů, které krize v Irsku způsobila, je 

jednoznačným důkazem o selhání dlouho opěvovaného irského modelu a o konci období 

keltského tygra. Jaké kroky země podniká a jakými způsoby se snaží dostat z této těžké 

situace objasní poslední podkapitola. 
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4.3 Boj keltského tygra o přežití 

 

Je jasné, že bez realizace několika záchranných kroků, by situace v Irsku mohla 

dopadnout velmi špatně. V následujících dvou podkapitolách budou objasněna 

nejvýznamnější protikrizová opatření z irské i mezinárodní úrovně, která byla přijata. 

V závěru této kapitoly je dodatečně objasněno, co je skryto za slovy „irský model“ a zda 

má tento kdysi celosvětově opěvovaný mechanismus v budoucnosti nějakou šanci na 

přežití. 

 

4.3.1 Úřad pro správu národního majetku 

 

To, co Irsko ze všech výše zmíněných selhání tížilo nejvíce, byl katastrofální 

stav bankovnictví. Proto lze docela chápat, že korekce ztroskotaných národních bank 

zastínila všechny ostatní problémy. Irsko se snažilo přijmout opatření, která by vrátila 

činnost těchto institucí do normálu a přispět tak k opětovnému ekonomickému růstu. 

K zásadnímu kroku, který měl zajistit revitalizaci bankovního sektoru, dospěla vláda 

v dubnu 2009. Po vzoru Spojených států a jejich „Programu pro podporu problémových 

aktiv“, vytvořila nástroj pro odkup nejhorších irských bankovních dluhů (tzv. špatných 

toxických úvěrů) známý jako Úřad pro správu národního majetku (National Asset 

Management Agency; dále jen NAMA). 

Placením za nedobytné půjčky se snaží NAMA irské banky rekapitalizovat, dostat 

jejich rozvahy do normálu a obnovit plynulost úvěrových toků. Přebírala především 

závazky několika desítek zkrachovalých společností, které dříve působily ve stavebním 

průmyslu. Instituty, které byly již dávno zatracovány, tak dostaly díky novému přílivu 

kapitálu další šanci. 

Nicméně projekt na nápravu bank se dostal do chodu s drobnějším zpožděním. 

Irský ministr financí Brian Lenihan oficiálně oznámil realizaci projektu v již zmíněném 

dubnu 2009. Jenomže dalších osm měsíců trvalo, než byl pro agenturu vybrán alespoň 

prozatímní šéf (Brendana McDonagh) s jeho devítičlennou výkonnou radu. A další tři 

měsíce trvalo, než byla připravena první tranše dvanácti set „špatných“ úvěrů 

z poškozených bank a než s celým systémem vyjádřila souhlas Evropská komise. To 

znamená, že NAMA působí na trhu reálně od února 2010. V první březnové tranši došlo  
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k převedení půjček v hodnotě 19 miliard euro a zahrnoval půjčky od celkem desíti 

největších věřitelů. 

Celkově plánovala odkoupit pohledávky v hodnotě téměř 78 miliard euro s tím, že 

jako protihodnotu banky získají částku o třicet procent nižší, tzn. asi 54 miliard euro. 

Proces jejich odkupování (za průměrně 70 procent z jejich nominální hodnoty) skončil se 

závěrem roku 2010. Dokončení celého procesu může trvat dle odborníků až 20 let. 

To, co zjistil McDonagh spolu se svým týmem v okamžiku, kdy se ujali úřadu, bylo 

velkým překvapením. A totiž, že hlavní irské finanční instituce měly ještě větší problémy, 

než se čekalo. Dokumentace k půjčkám v hodnotě miliard euro byly neúplné nebo dokonce 

zcela chyběly. Čímž banky ztrácely právo na vymáhání majetku, který měl zajišťovat 

konkrétní dluhy. Typickým problémem irských bank bylo, že pokud si dva jedinci 

společně půjčili peníze, stačilo, aby do příslušné dokumentace uvedli jméno jen jednoho 

z nich. Pokud dlužník nebyl schopen splácet, věřitel mohl legálně stíhat jen osobu 

uvedenou ve zmíněných materiálech. Existovala řada kliček a Irové jich poměrně 

využívali. I to přispělo ke špatnému stavu, ve kterém se půjčky nacházely (D.J.Lynch, 

2010). 

Nejčernějším písmem se do irské historie zapsala již dříve zmiňovaná Anglo-irská 

banka, jedna ze čtyř největších irských bank nazývaných jako „Big Four“. V březnu 

loňského roku dosáhly její ztráty takových sum jako u žádné jiné bankovní instituce před 

tím. Ze 78 miliardové hodnoty pohledávek, které si NAMA vzala na svá bedra, bylo téměř 

35 miliard euro určeno pro Anglo-irskou banku (pro zajímavost byla částka vysoká stejně 

jako celkový obnos poskytnutý Irské bance a Allied Irish Banks, dalších dvou institucí  

z „Big Four“). Kvalita jejich úvěrů byla tak nízká, že jí NAMA zaplatila pouze padesát 

centů na euro za všechny úvěry, které od ní odkoupila. 

Každopádně zatímco zhruba dva roky zpět byly irské banky považovány za jedny 

z nejkvalitnějších v Evropě, dnes se dá jen předpokládat, že země bude muset pokračovat  

v přísné regulaci bankovního trhu. Jak se vyvíjel rating bank zmiňované „Velké čtyřky“ je 

zobrazeno v příloze 10 (během posledního roku klesly do spekulativního pásma; 

mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's snížila dne 1. dubna 2011 hlavní rating 

Irska o jeden stupeň, a to na známku BBB plus). 

Tento krok, vytvoření NAMA, byl nejzásadnější, ale situace byla z irské strany 

regulována i jinými způsoby. Pro podporu podnikatelské a ekonomické důvěry byl v dubnu 

2009 vytvořen balík opatření zvaný Emergency Mini Budget. Hned v počátcích krize byl 

s výhledem do roku 2013 odsouhlasen plán obnovy a úspor. Zahrnuje opatření, o kterých 
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byla částečně řeč jíž dříve. Např. razantní snížení veřejných výdajů, a to snížením mezd 

zaměstnanců veřejného sektoru, omezením celkových výdajů atd. Byla rozšířena daňová 

základna (nově byly např. zdaněny minimální mzdy)17. Úkolem bylo hlavně stabilizovat 

vývoje HDP a ekonomickou situaci v zemi a velkým plusem pro Irsko je, že tyto kroky 

podniklo včas. To všechno znamená, že v okamžiku, kdy země jako je USA, Španělsko, 

Řecko, Portugalsko apod. utrácejí nemalé prostředky, aby podpořily domácí poptávku, se 

Irsko zaměřuje na úspory. A společnost to přitom např. ve srovnání s Řeckem přijala 

poměrně poklidně. Takže kromě pozitivního vlivu na ekonomiku podporovala opatření 

také důvěryhodnost země. Strach investorů ze stavu bankovního sektoru sice oprávněně 

stále přetrvává, ale provedené reformní kroky jsou pro zemi dobrou vizitkou 

(www.businessinfo.cz, 2011). 

Jenomže provedená opatření skrývala jedno velké úskalí – a sice rostoucí 

rozpočtové náklady, které země musí podle pravidel EU začlenit do rozpočtového 

schodku. V roce 2010 tak skončilo hospodaření Irska deficitem státního rozpočtu ve výši 

18,745 miliardy euro (tzn. zhruba 12% HDP). Což je sice suma, která odpovídá plánům, 

ale nic to nemění na tom, že irský schodek byl nejvyšší v celé eurozóně. Rostl i deficit 

veřejných rozpočtů a hrubý veřejný dluh a země začala mít vážné problémy s dodržováním 

konvergenčních kritérií. Ze všech stran rostl tlak na irské finance, a to tak markantně, že 

země byla v listopadu 2010 nucena požádat o zahraniční pomoc. 

 

4.3.2 Zahraniční pomoc Irsku od EU a IMF 

 

Vstupem do eurozóny se každá země zavazuje, že svůj veřejný dluh a vládní deficit 

bude držet v rámci striktně stanovených limitů. Avšak rostoucí náklady na sociální 

programy (např. podpory v nezaměstnanosti) a snižování daňových příjmů vedly v mnoha 

zemích k porušování těchto unijních pravidel. Rozpočtová situace v Irsku začala 

připomínat tamější situaci v 80. letech. 

Z toho, co bylo řečeno výše, je jasné, že se země rozhodla s celou situací bojovat. 

Vláda se velmi snažila získat zpět přízeň Bruselu a byla hrdá na provedené rozpočtové 

intervence, přijetí krizového rozpočtu, řadu tvrdých rozhodnutí a na rychlost, s jakou 

jednala. Ve stejném okamžiku, kdy se Řecko ocitlo na pokraji krachu, se Irsko začalo třást 

obavami o svoji budoucnosti. Uklidňujícím faktem bylo, že oproti svému jižnímu protějšku 
                                                 
17 Zdaňování právnických osob strategicky zůstalo na 12,5 procentech. 
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země realizovala potřebná ozdravná opatření. Ale i přes veškerou snahu to nic nemění na 

faktu, že zadlužení rostlo a rozpočtový deficit se stal nejvyšším v eurozóně (dokonce větší 

než v Řecku). Každopádně dle závazků vůči EU by měly být finance do roku 2014 

vyrovnané. Ministerský předseda Brian Cowen se k tomu v únoru 2010 vyjádřil slovy:  

„Musíme dělat více. Musíme stanovit vlastní plány, provést škrty ve výši tří miliard euro 

v příštím roce, tři miliardy euro v následujícím roce…Lidé si uvědomují, že jsme udělali 

rozhodnutí a že máme plán“ (D.J.Lynch, 2010; Str. 209).  

Od února 2010 došlo krátkodobě ke zlepšení situace, ale protože hrozba, kterou 

představoval vládní dluh pro evropské banky přetrvávala, začal s příchodem června 2010 

narůstat strach z prodlení irských institucí. Náklady na pojištění dluhu, které 

v předcházejícím období klesly ze zhruba 320 tisíc na 106 tisíc euro, se v červnu opět 

zvýšily na 190 tisíc euro, tzn. na úroveň nejvyšší od okamžiku, kdy selhala Anglo-irská 

banka. Objem irských dluhopisů byl třetí nejvyšší v eurozóně a investoři proto zůstávali 

vůči Irsku poměrně skeptičtí (D.J.Lynch, 2010). A po celou dobu zůstával v centru 

mezinárodní pozornosti stav rozpočtového deficitu.  

Při hodnocení makroekonomických ukazatelů v kapitole 3.2.1 bylo řečeno, že 

podle predikce IMF by mohlo být výstupu z roku 2007 dosaženo opětovně již v roce 2015. 

Ale irští odborníci jsou v odhadech daleko pesimističtější a podle nich dojde k takovému 

růstu až mezi léty 2021 a 2026. Začínají se rozšiřovat obavy, aby se Irsko nestalo součástí 

začarovaného kruhu, v němž by rostoucí úrokové sazby zvyšovaly náklady na výpůjčky  

a směřovaly by celý dluh výše. 

K dalšímu zhoršení irské domácí situace přispělo, že ekonomika klesala po celém 

světě. A Irsko tak ve srovnání s minulostí nemohlo počítat s tím, že by ho zahraniční 

zákazníci vytáhli z problému (jak tomu bylo v 80. letech). Situace se v globálu sice začala 

v roce 2010 zlepšovat, ale oživení bylo v jeho průběhu ztlumeno. A Irsko je na tom 

v mnoha ohledech hůře, než zbytek vyspělého světa, takže růst byl ještě daleko skromnější. 

Nakonec se situace v Irsku (hlavně ve stavu irských bank18) stala tak neúnosnou, že zemi 

nezbyla jiná možnost, než obrátit se s žádostí o pomoc na vnější svět.  

Pro tak hrdou zemi to nebyl jednoduchý krok. Ještě v polovině listopadu oficiálně 

vydávala prohlášení, že žádnou finanční pomoc nepotřebuje a že o ní ani nejedná. 

Dominique Strauss, ředitel Mezinárodního měnového fondu, vyjádřil důvěru v to, že země 

si vše zvládne vyřešit sama. Ale už tehdy zintensivněly přípravy programu, který měl být 

                                                 
18 Největší finanční domy se staly závislé na přísunu peněz od ECB a naléhavě potřebovaly doplnit další 
kapitál. 
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realizován v okamžiku, kdy Irové požádají o pomoc. ECOFIN veřejně vyjadřoval svou 

podporu případné půjčce z EU a IMF a média po celém světě začala spekulovat, že se 

Irsko pravděpodobně bez podání pomocné ruky neobejde.  

Dohady kolem celé situace skončily 21. listopadu 2010, když země oficiálně 

potvrdila, že podala žádost o úvěr z Evropského fondu finanční stability (European 

Financial Stability Facility; dále jen EFSF) a od IMF. Stalo se tak první zemí, která využila 

nové záchranné sítě EU. Ta vznikla v reakci na řecké problémy v květnu 2010 a má 

k dispozici celkově 440 miliard euro19. 

I když opoziční síly byly proti, schválil v prosinci 2010 irský parlament přijetí 

zmiňované pomoci. Celkově se jednalo o sumu 85 miliard euro, na níž se EU podílela 45 

miliardami euro, IMF 22,5 miliardami euro a zbývajících 17,5 miliar euro na pomoc 

bankám by Irsko mělo během následujících čtyř let najít ve svém vlastním rozpočtu. 

S přijetím pomoci se Irsko zavázalo do roku 2014 snížit deficit veřejných rozpočtů pod tři 

procenta HDP, aby plnilo pravidla EU (z čehož má poměrně obavy, jelikož se odhaduje, že 

v daném termínu se bude pohybovat okolo 4,8 procent). Vývoj v předcházejících letech je 

zachycen v grafu 4.12. 

 Tomu, aby bylo dosaženo stanoveného požadavku, byl přizpůsoben i státní 

rozpočet pro rok 2011. Jeho součástí jsou nezbytné škrty a daňová opatření, které by měly 

zajistit úspory ve výši až šest miliard euro.  

Graf 4.11: Vývoj Irského deficitu veřejných rozpočtů v letech 2006 až 2010 

 
 

Zdroj: http://www.allvoices.com/partner/ap/news/8003289-irelands-deficitcutting-budget-
passes-key-test/image/68208723-ireland-public-deficit 
 

Z celkové sumy bylo 50 miliard určeno na obsluhu dluhu v příštích třech letech  

a ke snížení rozpočtového schodku. Zbývajících 35 miliard je určeno na restrukturalizaci 

                                                 
19 EU má pro pomoc svým členským zemím vyčleněnou celkovou sumu 750 miliard euro; 440 miliard je 
součástí EFSF, 60 miliard je vyčleněno z unijního rozpočtu a za zbylých 250 miliard ručí IMF. 
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bankovního sektoru a celkovou podporu bankovního systému. Pomoc Irsku měla 

poskytnout záruku finanční stability pro celou EU. 

Ale již dnes se objevují pochyby o účinnosti balíčků přijatých opatření. Doposud se 

nepodařilo obnovit důvěru finančních trhů a dle některých odborníků i dnes přetrvává 

riziko, že dluhové zatížení bude neudržitelné i po všech provedených opatřeních. Jaký 

bude konečný dopad tedy ukáže čas. V každém případě je současná situace ve srovnání 

s tím, co se dělo před rokem, poměrně klidná. 

 

4.3.3 Má irský model budoucnost? 
 
 

Pojem irský model byl široce používán. I když ještě nebylo vysvětleno, co přesně 

znamená, některé jeho prvky provázely výklad v předcházející i v této kapitole. Ať už se 

jedná o jakýkoliv takovýto model (např. skandinávský sociálně demokratický model, 

rozvojový model východní Asie, atd.) většinou platí, že je odborná komunita uzná až poté, 

co se reálně projeví. A tak tomu bylo i u Irska. Než země začala vzkvétat, stála spíše 

v pozadí. Ale jakmile nastal boom, získala země na důležitosti a všichni se snažili zjistit, 

jaká je podstata jejího vývoje.  

Vlastně všechny politicko-ekonomické modely jsou založeny na vztahu státu a trhu 

a mají dvě společné charakteristiky. Zaprvé při nich dochází ke kapitálové akumulaci a za 

druhé k distribuci generovaných zdrojů mezi členy společnosti. 

Jak bylo naznačeno výše, tak keltský tygr vzbudil pozornost u řady zahraničních 

pozorovatelů, ale také tvůrců politik (hlavně v Latinské Americe a ve východní Evropě, 

které měly řadu podobných rozvojových problémů jako Irsko). Základy celé irské 

koncepce byly dost odlišné od neoliberalistického modelu, který propagovaly IMF  

a Světová banka. Irský model poskytoval jakousi alternativní variantu s tím, že hlavním 

vůdcem rozvoje je v jeho pojetí stát (K. Peadar, 2010). 

Na první pohled to tak z vnějšku vypadalo, že za tamějším rozvojem stojí stát, který 

se aktivně zapojuje do boje o zahraniční investice v oblasti špičkových technologií a tím 

zlepšuje stav domácího průmyslu a úrovně služeb. Lidé z vnějšku mohli sledovat, jak země 

prostřednictvím sociálního partnerství úspěšně koordinuje tvorbu politiky mezi hlavními 

zúčastněnými stranami, jak se jí daří snižovat nezaměstnanost a zvyšovat životní úroveň. 

Jenomže po bližším přezkoumání se zjistilo, že vše nefunguje zas až tak bezchybně  

a úspěšně, jak se očekávalo.  
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Hodnocení K. Peadara (2010) uvádí tři základní klíčové rysy a objasňuje, v čem byl 

v každé z těchto oblastí hlavní zdroj selhání (nejedná se o nahodilé závady modelu, ale  

o podstatnou závislost celého konceptu na zahraničních investicích a nízkém zdanění). 

Prvním znakem je podle něj kapitálová akumulace. Problémem v této oblasti je, že spíše 

než na vnitřních schopnostech ekonomiky, je růst založen na zvětšujících se úspěších 

ekonomiky USA. Irsko se stalo závislé na růstu a inovacích, které u něj formovaly 

americké nadnárodní společnosti. První režim z velké části tvoří kapitál akumulovaný 

zahraničními firmami a jeho podstatná část se poté co „prošla“ irskými firmami vrátila zpět 

do své země původu. 

Tygr tak zvrátil normální běh rozvojového procesu. Místo toho, aby svou strategii 

založil na tvorbě bohatství pro domácí obyvatelstvo, se vydal jednodušší cestou a pouze se 

přizpůsobil globálním potřebám firemního prostředí. Díky závislosti na nadnárodních 

společnostech si irská ekonomika zachovává jistou míru zranitelnosti a i tato záležitost 

stojí částečně v pozadí současné recese. 

Druhým rysem je specifická role státu v modelu. V této oblasti se zkoumá hlavně 

efektivnost Irska v oblasti regulace a ve tvorbě kvalitních životních podmínek. 

Problémovým okamžikem z tohoto hlediska je, že v rámci modelu země hledá spíše nízko-

nákladová řešení. A ta snižují efektivnost při dosahování cílů, které si země pro domácí 

ekonomiku stanovila. 

Typické tady je, že stát hraje roli jak v režimu kapitálové akumulace, tak v režimu 

distribuce. Víra irského státu v pozitivní vývoj byla zřejmá. Jeho prioritou bylo zvýšit 

konkurenceschopnost na maximální úroveň a zvýšit úroveň investic. Ale akce, které proto 

prováděl, měly nerovnoměrný dopad. Problémem navíc bylo, že se zaměřoval spíše na 

firemní potřeby, než na potřeby svých vlastních obyvatel. Stát tedy zůstává ústředním 

činitelem v irském rozvoji, ale výsledkem, který přineslo jeho působení, je dualistický 

vývoj ekonomiky a stát blahobytu na velmi nízké úrovni. 

Za poslední zásadní znak modelu označil K. Peadar (2010) sociální výsledky. Irský 

model zlepšil život mnoha lidí; rostly příležitosti, životní standardy a zaměstnanost. Přesto 

jak již bylo naznačeno v kapitole 2.2.2, méně pozornosti se věnovalo růstu relativní 

chudoby a příjmové nerovnosti. Sociální výsledky ovlivnil růst zranitelnosti, poškození 

irského růstového modelu a ignorace kritických projevů ze strany společnosti. Lze zřejmě 

vytušit, že problém v této oblasti spočíval hlavně v nedostatečné výši investic na zajištění 

adekvátních sociálních služeb (obzvláště pro okrajové skupiny společnosti). 
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Jaký je vztah světové hospodářské krize a irského modelu? Jsou příčiny 

ekonomického selhání také přímým důsledkem strukturálních charakteristik modelu, které 

byly právě popsány?  

V průběhu roku 2009 vzrostla pružnost irského vývozu, a to mnohem více, než  

u jiných zemí EU. Zdálo se, že ekonomika je stále živá a jak již bylo řečeno výše, občané 

se na rozdíl od jiných zemí vyrovnali poměrně dobře se snižováním mezd. Ale v tomtéž 

okamžiku se projevuje řada strukturálních slabostí Irska, které nepomohly překonat ani 

všechny získané zdroje vygenerované boomem. Vládní politiky byly stále zaměřeny na 

podporu stavební expanze a směřovaly do ní ekonomické zdroje i z jiných mnohdy 

potenciálně perspektivních oblastí. Ale nebyla to jen chyba vlády a její politiky; za vším 

stál také špatný úsudek bankéřů, kteří podporovali boom v tomto průmyslovém odvětví, 

stejně jako ústřední role stavebních podnikatelů v irské ekonomice a celková neschopnost 

ekonomiky vytvořit si také nějaký jiný zdroj růstu. 

K. Peadar (2010) uvádí, že po tom všem je téměř naivní očekávat, že strukturální 

vlastnosti ekonomiky, které se tak dlouho formovaly, budou překonány jednoduše 

snižováním nákladů na chod ekonomiky. A to, že irské vývozy na vrcholu kolapsu 

dosahovaly poměrně dobrých hodnot, považuje jen za odraz síly irského farmaceutického 

sektoru, nikoliv za znak odolnosti ekonomiky, jak je tomu u jiných ekonomů. 

Hlavní slabostí celého modelu je, že se jedná o režim vysoce závislý na kapitálové 

akumulaci a režim distribuce je velmi omezený. Z toho částečně vyplývají slabé stránky, 

které se projevily i při boji se sociální a ekonomickou krizí. 

A konečně se tak dostáváme k oné zásadní otázce. Má tento irský model nějakou 

budoucnost? Obrovský rozměr, ve kterém dopadla krize na Irsko, nespočívá jen v hloubce 

ekonomického poklesu, ale také ve výzvách, jimž teď země musí nově čelit, jelikož 

jakožto člen eurozóny nemá schopnost devalvovat svoji měnu a dále tak zvyšovat svůj 

vývoz a konkurenceschopnost. Potýká se teď s řadou nepříjemných opatření, začínají se 

zvyšovat obavy z reakcí veřejnosti a ekonomická aktivita stagnuje. I když jednoznačný 

závěr nelze vynést, ze signálů uvedených v této kapitole by se dalo předpokládat, že irský 

model spěje ke svému konci. 

Pokud by se nepovedl návrat k modelu v takové podobě, jakou měl v průběhu 

boomu, je pravděpodobné, že současná krize se stane pro zemi v podstatě příležitostí 

k nápravě veškerých politických, sociálních i ekonomických nedostatků, které přispěly 

k rozkvětu krize v Irsku. Proto by bylo potřeba, aby se nová vláda orientovala na podporu 

širších sociálních zájmů a na podporu universit, malých a středních podniků a podobných 
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organizací, které by mohly produkovat lidi s talentem a schopnostmi postavit Irsko na 

obnovených základech. Stát by v takovém případě musel podporovat rozvoj trvale 

udržitelné ekonomiky v rámci nového světového uspořádání.  

Tady už ale zacházíme do situace, kdy by stávající model musel být nahrazen 

novou a poměrně odlišnou formou založenou na solidaritě, reálném povědomí o rozsahu 

výzev a větší důvěře ve svůj vlastní systém. Jak již bylo řečeno, je dost brzy na jakékoliv 

jednoznačné spekulace. Ovšem možná je čas pro rozhodující průlom jak v politice (tzn. 

oprostit se od vlivu Velké Británie20), tak v politické ekonomii. Jejich kombinace ve stavu, 

v jakém je známe dnes, totiž přivedla Irsko ke kolapsu. K. Peader (2010, str. 204) uvádí, že 

„nadešel čas pro nový začátek“. 

                                                 
20 Od okamžiku, kdy Irsko získalo nezávislost, napodobuje britské veřejné politiky. Ty ovšem nejsou zcela 
vhodné pro jeho domácí podmínky. 
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5 Závěr 
 

Dlouhá irská cesta k bohatství a blahobytu začala zhruba v 80. letech. Jenomže 

v době, kdy byla země ještě významně podceňovanou ekonomikou, byly její hodnoty 

nastaveny trochu jinak. Hospodářský růst vznikal na pevných základech. Vznikal  

v okamžiku, kdy Irsko kladlo důraz na pravidla zaručující fiskální obezřetnost a sociální 

partnerství a kdy mělo přístup k velkorysému financování ze strany EU, k bohatému 

zahraničnímu kapitálu dovezenému především z USA a k příznivým externím podmínkám.  

Snad díky tomu, že poprvé v historii od vzniku svého státu dosahovali nevídaného 

růstu a skutečné prosperity, se Irové oddali euforii a začali se bez povšimnutí dopouštět 

řady nebezpečných chyb a praktikovat nezodpovědné politiky.  

Rok 2008 byl pro ně nepříjemným probuzením. Zhruba půl druhého desetiletí 

ekonomického boomu, který se na první pohled jevil jako výsledek úspěšně vybudovaného 

politicko-ekonomického modelu a který jim závidělo mnoho zemí po celém světě, 

najednou skončilo pokořujícím kolapsem.  

Dramatický vývoj nepochybně podpořila celosvětová ekonomická recese, ale do 

značné míry přispěli i sami Irové; nesmyslně přehnaný boom na trhu nemovitostí, špatný 

stav bankovních institucí, vývoj fiskální politiky atd. To všechno dopady globální 

hospodářské krize v zemi ještě znásobilo. D. J. Lynch ve své knize uvádí: „Nestavěli jsme 

budoucnost; obchodovali jsme s minulostí“. Což trefně vystihuje podstatu problému. 

Irsko hodně hazardovalo. A dost odborníků z okolních zemí se vyslovilo (snad  

i s jistou mírou škodolibosti), že zkrátka nezvládlo svůj úspěch. Krize by tak mohla 

způsobit konec představ o irské výjimečnosti. Ale s trochou štěstí povedou opatření, která 

Irsko nyní provádí, aby se vypořádalo s krizí, k postavení země zpět na “vlastní nohy“  

a snad i na lepším obnoveném základě. To vše, co bylo popsáno, je ojedinělý příběh. Irský 

příběh. 

V úvodu této diplomové práce byly stanoveny dvě hypotézy. Na první z nich, která 

zněla: „Vstup Irska mezi země ES (EU) měl výrazný vliv na růst tamější ekonomiky  

a napomohl Irsku začlenit se mezi nejvyspělejší státy v Evropě“, lze nalézt odpověď 

v kapitole 3.1.3. Z ní vyplývá, že zapojení Irska do EU bylo jedním z bezprostředních 

faktorů ekonomického rozkvětu. Unie byla nápomocna svými finančními prostředky  

a zapojením Irska do společné zemědělské politiky. Tím, že se Irsko stalo součástí EMU, 

bylo nuceno posílit svoji fiskální disciplínu, což bylo pro tehdejší ekonomiku velmi 
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žádoucí. Co ale bylo asi největším přínosem byla participace na unijním trhu, která posílila 

exportní možnosti a velmi příznivě ovlivnila stav obchodní bilance. Na základě uvedených 

faktorů tuto hypotézu mohu potvrdit. 

Druhá hypotéza,“ Ekonomická krize zasáhla Irsko téměř nejvíce z členských států 

EU a pozastavila na dlouho irský ekonomický boom“, byla potvrzena v průběhu čtvrté 

kapitoly. Irsko bylo opravdu zasaženo téměř nejvíce a jediný stát, který by mu mohl 

konkurovat v jeho nepříliš lichotivém prvenství, je Řecko. Ale třeba z hlediska 

rozpočtového deficitu na tom Irsko bylo v roce 2010 ještě hůře než jeho jižní protějšek.  

Co se týče druhé části této hypotézy, ta byla potvrzena na základě predikcí IMF 

v rámci kapitoly 4.2.1. Hodnot srovnatelných s rokem 2007 (posledním rokem boomu) by 

mělo být u různých ukazatelů dosaženo až mezi léty 2015 a 2024. Ovšem samotní irští 

ekonomové jsou v tomto ohledu ještě skeptičtější a jak je uvedeno v kapitole 4.3.2 

očekávají návrat hodnot dokonce až v roce 2026. Irsko na tom teď není až tak bídně jako 

třeba v 80. letech, ale k hodnotám keltského tygra se ještě poměrně dlouho nevrátí. Co teď 

zemi v nejbližších letech čeká je mnohem skromnější budoucnost. 

Vraťme se nyní k cíli diplomové práce. V rámci jejího textu bylo uvedeno, že 

konkurenceschopnost je jinak chápána na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. 

Stejně tak si své vlastní stanovisko vytvořily Evropská unie, IMD a WEF. V každém 

z těchto pojetí je pojem konkurenceschopnosti chápán jinak, což bylo v rámci kapitoly 2.1 

patřičně vysvětleno. Co se týče přístupu k měření, tak těch existuje opravdu široká škála 

(pomocí mezinárodních ekonomických ukazatelů, srovnávacích ukazatelů 

konkurenceschopnosti zemí, indexů mezinárodních hospodářských politik atd.). Proto byli 

z této řady vybraní pouze někteří zástupci; konkrétně jde o faktory a indexy, kterými je 

realizováno hodnocení IMD a WEF a z evropských ukazatelů o Index evropské 

konkurenceschopnosti. Opět byli vhodně objasněni. Z hodnot, které byly zjištěny v letech 

na přelomu hospodářského boomu a poklesu je patrné, že ekonomický vývoj v zemi má na 

rozvoji indexu svůj vlastní podíl. O tom se lze přesvědčit v kapitole 2.3, které s sebou 

přinášejí konkrétní hodnocení Irska na základě těchto indexů. 

V rámci této práce se podařilo najít jak historická východiska, tak vnitřní i vnější 

faktory, které stály za zrodem keltského tygra. Jsou popsána v kapitole 3.1. Stejně tak byly 

v kapitole 4.2 objasněny dopady celosvětové ekonomické a finanční krize. Ze všech 

uvedených faktů vyplývá, že cíl DP byl naplněn. 
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