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Annotation
When Churchill spoke of the three circles in British foreign policy, Europe,
Commonwealth and the United States, he spoke of their interdependence. This
interdependence visibly occurs during the negotiations among the United Kingdom and the
Common market about FTA and EFTA in 1956-1958, the first application for membership
under Harold Macmillan (1961-1963) and the second under Harold Wilson (1967). Not only
felt the British morally obliged to negotiate appropriate arrangements for the Commonwealt
countries, they also had to secure their approval to push the applications through on British
domestic scene, although this would diminish with the decline of Britain´s world role. In this
work, it is followed how precedents in general Commonwealth behaviour were set in the plan
G negotiations in the 1950´s and remained in practice during the applications. Based on the
individual reactions of members of the Commonwealth members different motivations for the
reaction can also be identified, mainly of economic and domestic politics nature. General
concerns about the future of the Commonwealth as an institution seem to have been put aside
with the creation of the Commonwealth Secretariat in 1965.

Keywords
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Anotace
Když Churchill hovořil o třech kruzích v britské zahraniční politice, Evropě,
Commonwealthu a transatlantickém vztahu, měl na mysli jejich vzájemnou provázanost.
Během britského jednání se společným trhem o plánu G (FTA, ESVO) v letech 1956-58, první
přihlášky (Macmillanovy, 1961-63) a druhé přihlášky(Wilsonovy, 1967) byla tato provázanost
jasně patrná. Britové se snažili vyjednat pro země Commonwealthu přijatelné podmínky nejen
z morálních důvodů, ale především protože potřebovali zajistit přihláškám dostatečnou
podporu na domácí scéně, ačkoli s klesajícími britskými ambicemi na jedinečnou roli ve světě
se tento prvek oslaboval. Tato práce vedle sebe poprvé staví reakce na výše zmíněná jednání,
což jí umožňuje si v padesátých letech povšimnout precedentů pro mechanismus jednání
v letech šedesátých. Zatímco se jednání o plánu G setkala spíše s vyčkávajícími postoji, plně se
reakce projevila při první přihlášce, druhá pak již měla částečně obroušené hrany. U obou
přihlášek lze pozorovat důvody pro reakci jak ekonomické, tak lokálně politické. Rovina obav
o osud Commonwealthu se u druhé přihlášky vytratila, zřejmě pod vlivem vzniku Sekretariátu
Commonwealthu v roce 1965.

Klíčová slova
Společenství národů, Velká Británie/Spojené království, plán G, britská přihláška do EHS,
1956-8, 1961-1963, 1967
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Úvod
Velmi často bývá připomínána Churchillova myšlenka tzv. „tří kruhů,“ jak označil
spojenou Evropu, transatlantický vztah a Commonwealth.1 Každý tento kruh, či spíše
geograficko - politický celek, hraje a hrál nezastupitelnou úlohu v britské zahraniční politice,
jež by měla být vymezena tak, aby se nacházela v jejich průniku.
Chce-li zahraniční politika systematicky prosazovat zájmy své země, musí aktivně
vyhodnocovat dění kolem sebe a následně se mu přizpůsobit. Šedesátá léta byla pro Velkou
Británii obdobím přizpůsobení řadě procesů, které započaly často i dříve než v průběhu
předchozích dvou desetiletí.
Samotný kruh Commonwealthu se s probíhající dekolonizací postupně rozšiřoval a
šedesátá léta viděla, jak se kolem kruhového stolu na jednotlivých konferencích objevují
bouřlivé diskuse eliminující poslední zdání nadřazeného postavení Británie.
Rozšířený kruh Commonwealthu (a s ním spojených mechanismů) nicméně svíral
Spojené království podstatně méně než doposud. Snad právě proto bylo pro Británii snazší se
z něj vyvázat a zapojit se do procesu evropské integrace. Jak jednotlivé země Společenství
přijímaly přenesení hlavního těžiště britských zájmů na evropský kontinent byla otázka, která
mne přivedla k tématu této práce.

1.1. Představení problematiky, formulace tezí a struktura práce
Poválečné Spojené království nebylo připraveno rezignovat na své výsadní postavení,
naopak se prioritou stalo udržování maximálního možného vlivu. Proto se mu příčilo účastnit
se procesu evropské integrace. Záhy bylo ale nuceno reagovat na úspěch společného trhu
návrhem na vytvoření společné celoevropské zony volného obchodu průmyslovým zbožím,
který ale nedosáhl kýženého úspěchu. Napříště se tak Británie měla stát pro Brusel jen
žadatelkou, bez nároku klást si podmínky. Macmillanova přihláška si ale podmínky kladla,
když už samotné jednání o přistoupení bylo vedeno pro zjištění, zda by se jeho výsledky
shodovaly s britskými zájmy. Wilsonova přihláška do EHS byla v podstatě krokem z nutnosti,
když pro Británii stahující se ze svých světových závazků již nezbývala jiná volba. Pokud tedy
především zdání vlastní velikosti bránilo Velké Británii v příklonu k sjednocené Evropě, bylo
1

Traduje se, že tyto tři kruhy Churchill nakreslil v roce 1953 při obědě s Konradem Adenauerem na zadní stranu
jídelního lístku. Celkově se však této myšlenky držel již od třicátých let, zopakoval ji mimo jiné na sjezdu
Konzervativní strany v říjnu 1948 (viz. May, Alex, Commonwealth or Europe in May, Alex (ed), Britain, the
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to právě impérium, ke kterému byla vázána tímto sentimentem. Obě přihlášky byly vetovány
francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem a nikdy tak nedošlo k jejich schvalování na
domácí scéně. Přesto se britská diplomacie pokaždé snažila předcházet negativním ohlasům
z Commonwealthu, protože právě ty by na britské půdě získaly hlasitou podporu
proimperiálních politiků a tisku i odpůrců společného trhu. Jak zmínil v červnu 1962 Edward
Health: „…kdybychom nemuseli mít na paměti Commonwealth, ale pouze naše domácí zájmy,
jednání by zřejmě trvalo sotva více než pár týdnů.“2
Literatura ke zvláštnímu vztahu Velké Británie k evropské integraci i evropské integraci
jako takové je častá a také je věnováno mnoho pozornosti Commonwealthu z pohledu
dekolonizace, přesto zůstává jejich vzájemné propojení málo prozkoumanou půdou. Literatura
pro toto téma je rozdrobena do řady menších nebo regionálních studií případně odsouzena ke
zmínkám v rozsáhlejších pracích věnovaných prvotně jinému tématu. Tato práce si v žádném
případě nemůže klást ambici se zabývat analýzou reakce jednotlivých zemí Commonwealthu
do hloubky, nejen kvůli svému rozsahovému vymezení, ale především by takové studii muselo
předcházet důkladné studium řady archiválních zdrojů.
Tato práce tedy především vedle sebe poprvé staví reakce všech zemí Commonwealthu na
britské jednání s Evropou o evropské zoně volného obchodu v letech 1956-58, Macmillanově
přihlášce mezi lety 1961 až 1963 a Wilsonově přihlášce v roce 1967. Tato nově vzniklá
posloupnost pak umožňuje se ptát, zda lze v těchto případech vysledovat v reakci zemí
Commonwealthu jednotící prvky. Snažily se země Commonwealthu navzájem koordinovat své
stanovisko? Účastnily se samy samostatně jednání s Bruselem? Jak vnímaly ústupky na svůj
úkor?
Co dále dráždí zvědavost, je otázka vstupu do EHS, který nebyl čistě ekonomickou ani
čistě politickou záležitostí. Odrážely se v reakci v Commonwealthu i tyto rozdílné motivy? Lze
předpokládat, že v reakci se plně objevily ekonomické motivy, zřejmě dobarvené domácími
politickými. Kterých zemí se tato reakce měla nejvíce týkat? A objevovaly se také obavy o
celkový osud

Commonwealthu?

Mohla se na těchto

obavách

projevit

proměna

Commonwealthu ze sítě ekonomických kontaktů v diskusní forum?
Po první kapitole, která je zaměřena na uvedení do pojmů a kontextu tématu, následují
ostatní periodicky řazené kapitoly. Další je věnována druhé polovině padesátých let, když se
zabývá plánem G a reakcí Commonwealthu na něj a všímá si eroze vzájemných obchodních
vztahů. Zřejmě nejlepší obraz o reakci může podat kapitola popisující dění kolem
Commonwealth and Europe, Palgrave, New York 2001, s.84-88 a také například odpověď Allana Packwooda
čtenářce v Finest Hour, č.129, s.13, http://www.winstonchurchill.org/files/public/FinestHour129.pdf k 12.4.2008).
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Macmillanovy přihlášky, která délkou svého vyjednávání poskytla dostatečný prostor
dotčeným zemím k vyjádření. Kapitola s Wilsonovou přihláškou pak v podstatě zachycuje
reakci na to, s čím už země Commonwealthu musely víceméně čekat, že nastane.

1.2. Literatura
V českém prostředí se literatura ke Commonwealthu v podstatě nevyskytuje.3 Ani práce
se zde dostupnými anglicky psanými zdroji by nebyla pro pokrytí tohoto tématu dostačující,
proto bylo zapotřebí získat další literaturu ze zahraničí.
Světlou výjimku v celkové roztříštěnosti literatury tvoří sborník May, Alex (ed), Britain,
the Commonwealth and Europe, The Commonwealth and Britain´s Applications to Join the
European Communities, Palgrave, New York 2001. Ponecháme-li ovšem stranou v roce 1966
publikovanou Miriam Camps,4 objevila se v posledním desetiletí řada studií postavených na
nově přístupných materiálech z archivů, které na toto téma narážejí, nebo se jím přímo
zabývají ve specificky vymezeném rámci.
Mám tak na mysli práce Catherine C. Schenk pro především ekonomické aspekty vztahů
v impériu.5 Australský a novozélandský pohled byl velmi kvalitně pokryt autorskou dvojicí
John Singleton – Paul Robertson.6 Nejvíce literatury se zdá vázat k první přihlášce, což je zcela
opodstatněné. Naopak krátká epizoda druhé přihlášky by nebýt příspěvků Philipa Alexandra7 a
Andrey Benvenutiho8 zůstala málem opomenuta.
2

Cit.podle May, Alex, Commonwealth or Europe…,s.93.
Pouze kniha Hrad, Miroslav, Co je Britské Společenství národů, SNPL, Praha 1961. V posledních letech se na
Fakultě sociálních věd UK se zabývají Commonwealthem práce Lenky Giovagnoniové (bakalářská 2006, diplomní
2008) a Jany Čacké (2006), které ale nejsou pro toto téma relevantní. Pro základní přehled o impériu pak vyšla
kniha Judd, Denis, Impérium, BB Art, Praha 1999.
4
Camps, Miriam, Britain and the European Community 1955-1963, Princeton University Press, Princeton 1964.
5
Práce pracuje především s následujícím: Schenk, Catherine, Decolonization and European Economic Integration:
The Free Trade Area Negotiations, 1956-58 in The Journal of Imperial and Commonwealth History, Vol.24, No.3,
září 2003, s.444 – 463;Schenk, Catherine, Shifting Sands: the International Economy and British Economic Policy
in Kaiser, Wolfram, Staerck, Gillian (ed.). British foreign policy 1955-64: contracting options, Macmillan in
association with the Institute of Contemporary British History, Basingstoke 2000; její nejčastěji citovanou prací je
nicméně Schenk, Catherine, Britain and the Sterling Area, From Devaluation to Convertibility in the 1950´s,
Routledge, London 1994.
6
Singleton, John, Robertson, Paul L.: Economic relations between Britain and Australasia 1945-1970, Palgrave,
New York 2002; Robertson, Paul, Singleton, John, The Old Commonwealth and Britain´s first application to join
the EEC, 1961-3 in Australian Economic History Review, Vol.40, No.2. červenec 2000, s.153-177, Singleton,
John, Robertson, Paul L., Britain, butter, and European integration in Economic History Review, L, 2 (1997),
s.327-347.
7
Alexander, Philip, From Imperial Power to Regional Powers: Commonwealth Crises and the Second Application
in Daddow, Oliver J. (ed.). Harold Wilson and European integration : Britain‘s second application to join the
EEC, London: Cass, 2003, s.188 – 209; Alexander, Philip, Labour, Commonwealth Policy and the Second
Application in May, Alex (ed), Britain, the Commonwealth and Europe, Palgrave, New York 2001,s. 187-209.
8
Benvenuti, Andrea, Australia´s Policy Towards Britain´s Second Application to the European Economic
Community,
1966-67,
CERC
Working
Paper,
No.3/2003,
University
of
Melbourne,
http://www.cerc.unimelb.edu.au/publications/CERCWP032003.pdf k 15.5.2008; Benvenuti, Andrea, 'Layin' Low
3
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Tato práce byla do jisté míry odkázána na okrajové zmínky v literatuře věnované
přednostně jiným tématům. Myslím, že v tomto případě bude lepší doporučit pohled na seznam
literatury, z nějž ale zaslouží vyzdvihnout knihy Bangura, Yusuf : Britain and Commonwealth
Africa : the politics of economic relations, 1951-75, Manchester University Press,1983 a
Lipton, Michael, Firn, John, The Erosion of a Relationship, India and Britain since 1960,
Oxford University Press, London 1975.9
Protože tato práce přináší jen přehled reakce zemí Commonwealthu bez ambice zacházet
do hlubších detailů a pracuje s novou sekundární literaturou, která často cituje prameny, mohla
se vyhnout práci s archivními materiály. Kdyby ovšem byla pojata šířeji, nemohla by se obejít
bez práce s prameny pro převážnou část Commonwealthu, protože v podstatě pouze
novozélandská a australská perspektiva byla v sekundární literatuře analyzována do přesných
detailů. Zde ještě pro historiky leží velká výzva. Nicméně pro potřeby této práce byly
z primárních zdrojů použity paměti Harolda Macmillana10 a memoranda z ministerských
návštěv před první přihláškou získaná z archivu britského parlamentu.11 Také jsem použila
články z internetového archivu časopisu Time, které sice odrážejí události doby, ale celkově je
nepovažuji za vždy zcela přesné.
Práce je vymezena členskými zeměmi Commonwealthu, tak jak se postupně
osamostatňovaly a vstupovaly do něj,12 s výjimkou Jižní Afriky (odešla 1961). Práce se
nevyhýbá zmínkám o koloniích, pokud jsou tyto zmínky relevantní, není ale na ně celkově
zaměřena.

and Sayin' Nuffin': Australia´s Policy Towards Britain's Second Bid to Join the European Economic Community
(1966-67) in Australian Economic History Review, Vol.46, No.2, červenec 2006, s.155-175.
9
Lipton je také spoluautorem studie Lipton, Michael, Tulloch, Peter, India and the Enlarged European
Community in International Affairs (Royal Institute of International Affairs, 1944-), Vol.50, No.1., leden 1974, s.
49 – 66.
10
Macmillan, Harold, Riding the Storm, Macmillan, London, 1971; Macmillan, Harold: Pointing the Way, 19591961, Macmillan London Limited, Trowbridge/Esher, 1972; Macmillan, Harold: At the End of the Day, 19611963, Macmillan London Limited, Trowbridge/Esher, 1973.
11
-, Commonwealth Consultations on Britain´s Relations with the European Economic Community, Cmnd.1449,
H.M.S.O., červenec 1961.
12
Úplný přehled britské dekolonizace a členství v Commonwealthu lze nalézt v tabulce v příloze.č.1.
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I. VYMEZENÍ KRUHŮ
2.2. Commonwealth před a po druhé světové válce
V roce 1884 lord Rosebery, pozdější britský ministerský předseda, při své návštěvě
v Adelaide

v Austrálii

poprvé

Commonwealth of Nations).“

13

použil

výraz

„britské

společenství

národů

(British

Britská terminologie, vždy citlivá k významovým polohám

jazyka, tak nově začala označovat kruh svých dominií a dialog s nimi. Mezi dominii a Británií
se projevovala překvapivá míra soudržnosti, ať již daná společnou kulturou, právním
uspořádáním, sdílením zájmů nebo případnou společnou obranou. Jejich vzájemná
připravenost k dialogu vyústila v roce 1902 v první imperiální konferenci – setkání předsedů
vlád jednotlivých dominií s ministerským předsedou britským, jež se měla pravidelně
opakovat. 14
Postupnou proměnu postavení některých britských držav zakotvila imperiální
konference v roce 1926 v tzv. Balfourově deklaraci: „[Dominia] jsou autonomní společenství
v rámci britského impéria s rovnoprávným postavením, jež nejsou nijak vzájemně podřízena
v žádném aspektu svých vnitřních ani zahraničních záležitostí, jsou však spojena společnou
věrností vůči koruně a volně sdružena jako členové Britského společenství národů.“15 Britské
impérium a společenství, jak byly země britské koruny od roku 1926 označovány,
zaznamenalo další významný posun tzv. Westminsterským statutem. V roce 1931 britský
parlament schválil, že napříště jako instituce nesmí přijímat zákony, které by platily i pro
některé dominium, pokud by s takovým zákonem toto dominium samo nesouhlasilo. Zároveň
žádný zákon schválený parlamentem dominia nemohl být napříště zbaven platnosti, i pokud by
zcela odporoval britskému právu.16 Statut rušil poslední, spíše již nominální, zbytky někdejší
závislosti dominií a dával oficiální právní podložení pro proces, který již v praxi proběhl.
Bez významu pro Společenství nezůstalo ani přijetí Londýnské deklarace z roku 1949,
která upravila postavení britského monarchy tak, aby se jeho členem mohla stát i republika.17
Novým poměrům se ostatně v průběhu čtyřicátých let opět přizpůsobila i terminologie, když

13

Viz. např. Maitland, Donald, Britain, the Commonwealth and Europe: an Overview in May, Alex (ed),
Britain…, str. 1.
14
Této imperiální konferenci předcházely dvě konference koloniální v roce 1887, druhá 1897, obě spojené
s výročím královny Viktorie.
15
Cit. dle Judd, Denis, Impérium…, s.301.
16
Tamtéž, s. 303, členy Britského společenství se na základě Westminsterského statutu kromě Velké Británie staly
Austrálie, Nový Zéland, Newfoundland, Irsko a Jižní Afrika.
17
Opatření vycházelo vstříc Indii a Pákistánu.
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nikdy oficiálně ukotvený pojem dominia (dominium) byl nahrazen slovem doména (realm).
Podobně se z oficiálního označení uskupení vytratilo slovo „britské“, takže do druhé půli
století vstoupili vzájemně rovnocenní členové Společenství národů (Commonwealth of
Nations).
Tato práce používá slovo impérium pro označení kolonií a členů Commonwealhu
najednou. Alternativně také nezávislé členy Commonwealthu označuje jako dominia. Sousloví
původní země Commonwealthu (v anglické formě Old Commonwealth) značí Austrálii,
Kanadu, Británii a Nový Zéland.18 Označení White Commonwealth, jež se již od šedesátých let
objevuje i v kriticky-hanlivém kontextu, nepovažuji za objektivní a proto jej používat
nehodlám. Barma, Indie a Pákistán a další po nich přistoupivší země svým vstupem odklonily
povahu Společenství od čistě „bílé“ a „probritské“ linie. Právě v protikladu k předválečným
dominiím si vysloužily označení nový Commonwealth (orig. New Commonwealth), které se
v této práci vztahuje pouze na ty země, jejichž členství odpovídá časovému vymezení textu.
Slovo Commonwealth či Společenství používám pro označení členů Společenství národů (do
roku 1949 Britského společenství národů), tedy pro bývalé britské kolonie, které se dobrovolně
staly součástí tohoto společenství a nebyly z něj nuceny vystoupit či jim nebylo pozastaveno
členství.19
Podstatu Commonwealthu vystihl v roce 1951 kanadský premiér Louis Stephen St.
Laurent: „Vzhledem k tomu, že [Společenství] nemá žádné rozhodující vládní orgány, nemůže
existovat ani jednotná politika Commonwealthu; přesto zde může panovat, a často se tak stává,
totožnost politických přístupů napříč národy Společenství.“20 Tento výrok podtrhuje dva
základní motivy ve spolupráci Commonwealthu: samostatnost a vzájemnou vstřícnost.
Žádný z členů se nechce zavázat omezením vlastní suverenity, protože takový krok by
snížil jeho flexibilitu rozhodování o smlouvách, strategiích či dokonce spojenectví. Zároveň
jsou ale členové připraveni dále jednat, přičemž Commonwealth poskytuje důležité forum pro
konstruktivní diskusi. Ačkoli se okamžité cíle mohou lišit, všechny členské země chápou, že
princip nadnárodní spolupráce je jedině k jejich prospěchu a že bez této spolupráce by
existence Společenství postrádala smysl.21 Pro tuto práci je důležité sledovat spolupráci
Commonwealthu v ekonomické oblasti.

18

Mezi původní dominia patřil i Newfoundland, který je ale od roku 1949 součástí Kanady. Měla by se k nim řadit
i Jižní Afrika, se kterou se ale vzhledem k ukončení jejího členství v roce 1961 nehodlám v práci zabývat.
19
Jedinou původně portugalskou, nikoli britskou kolonií v Commonwealthu je Mosambik, a to až od roku 1995.
20
Cit. dle Walker, Patrick Gordon, The Commonwealth, Secker and Warburg, London, 1965, s.255.
21
dle Walker, PG, The Commonwealth, …, str. 254 – 260.
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2.3. Vznik šterlinkové zony
V důsledku světové hospodářské krize byla libra v září 1931 nucena opustit zlatý
standard. Kolonie a dominia se rozhodly zavěsit svou měnu na libru, protože britská
ekonomika zůstala z nejstabilnějších. Vytvořil se tak tzv. šterlinkový blok. Kanada a
Newfoundland se vzhledem ke svým ekonomickým vztahům rozhodly zavěsit svou měnu na
dolar.22
Do roku 1931 většina dodávek přicházela do Spojeného království bez cel.23 Pak ale
vláda v čele s Ramsayem Mc Donaldem přistoupila k protekcionismu. Z nově schválené
legislativy bylo prozatím impérium vyjmuto, přičemž následně byly vzájemné obchodní
podmínky dohodnuty na imperiální konferenci v Ottawě.24 Ottawská konference přinesla
podpis soustavy bilaterálních dohod s jednotlivými dominii25 i mezi nimi navzájem, sítě –
rozhodně ne pevný a souvislý systém – pro vzájemný obchod.26 Zatímco Británie hledala
odbytiště pro své výrobky, zvláště vůči konkurenci Spojených států, zůstávala dovozcem
surovin a potravin. Naopak dominia s nižší hustotou osídlení vyvážela zemědělské produkty a
suroviny. Jádrem tedy bylo, že potřeby jednotlivých smluvních stran se vzájemně doplňovaly.
Zvláštními podmínkami pro obchodování se tak britské impérium zvýhodnilo v době, kdy na
světové trhy vtrhl protekcionismus. Imperiální preference, které z ottawské imperiální
ekonomické konference vzešly a jež územně přesahovaly prostor šterlinkového bloku,
ovlivnily společně s druhou světovou válkou směr zahraničního obchodu zapojených zemí.
Hned po vyhlášení války v roce 1939 britská vláda přistoupila k systému devizových
omezení. Zákaz všech plateb směřujících ze země se netýkal těch států, které ponechají své
šterlinkové rezervy nadále v Londýně a zároveň zavedou podobná devizová opatření. Tyto
státy pak bývají souhrnně označovány jako šterlinková zona.27 V rámci úspory zdrojů se stalo
společným zájmem také snížení hodnoty dolaru. Proto probíhala výměna dolaru za libru jen
v Londýně, ostatní mezi sebou obchodovali v librách, nenavyšovali poptávku po dolaru a ten
22

. Naopak ne všechny země šterlinkového bloku byly součástí impéria(například Portugalsko, Švédsko, Dánsko
aj.) – viz. např. Bangura, Yusuf, Britain …, s.9.
23
Fram, Nicolas, Decolonization, the Commonwealth, and British Trade, 1945 – 2004, Stanford University,
nepublikováno, 2006, s. 5 – 6,
http://www.stanford.edu/dept/publicpolicy/programs/Honors_Theses/Theses_2006/Fram_Nicholas.pdf , platnost
k 13.4.2008.
24
-, Imperial Conference, Time, 25.7.1932. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,744015,00.html
k 19.4.2008.
25
Irsko mělo s Británií podepsanou obchodní dohodu o preferencích již z roku 1919, proto se jednání nemohlo
účastnit. Británie jednala i za své kolonie, přičemž výsledky jednání měly platit pro všechny, které již nebyly
vázány mezinárodní smlouvou. Výjimku tvořila Indie, která se jednání účastnila samostatně.
26
Fram, Nicolas, Decolonization…, s.7-12; Quids and Quods, Time, 29.8.1932,
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,744232,00.html pl.k 19.4.2008.
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tak měl nižší cenu (tzv. dolarový bazén, dollar pool). Kromě finančních zdrojů bylo plně
kontrolováno i zboží. Jeho evidence probíhala přes autorizované dealery v hlavních
komerčních bankách.28 Vůči americkému zboží byla také uplatňována tzv. dolarová
diskriminace, když k nákupu odtamtud došlo pouze v případě, že výrobek nemohl být dodán
jiným subjektem v rámci impéria.
Zboží a služby pro britské síly v Asii a Středním východě byly poskytovány na úvěr,
což snižovalo cenu libry. V důsledku se v oběhu nacházelo hodně peněz bez odpovídajících
zlatých rezerv. V prosinci 1945 bylo v oběhu asi 3 700 milionů liber, přičemž zlaté rezervy
dosahovaly pouhých 610 milionů.29 Například Indie se tak nejen zbavila dluhů, které měla vůči
Británii za posledních šedesát let,30 ale stala se s 1 177 miliony liber jejím největším
věřitelem.31 Za účelem zpřístupnění alespoň části rezerv cizích zemí, které se během války
soustředily v Londýně, byly jednotlivým zemím spravovány dva účty. Jeden volně
disponibilní, druhý zamrzlý s odloženou splatností. Ve snaze udržet svou důvěryhodnost se
také Británie vyhýbala devalvaci libry.
Spojené království tak bylo i těsně po válce závislé na zahraničních půjčkách, čehož
využily Spojené státy a ukončily v září 1945 program „půjčky a pronájmu (Lend–Lease).“
Podmínkou nové půjčky32 se kromě připomenutí již předešlých závazků v oblasti uvolňování
trhu musela Británie zavázat, že do 15. července 1947 umožní volně směnit libru za dolar. Po
válce byl totiž i nadále provozován dolarový bazén a šterlinková zona stála v cestě
americkému zájmu o volný obchod. Když britská vláda v posledním možném termínu ke
směnitelnosti libry přistoupila, následujících šest týdnů velmi efektivně zruinovalo většinu
rezerv, které se jí od konce války podařilo nashromáždit. Libra proto k 20. srpnu 1947 opustila
konvertibilitu. Spojené státy po rozhovorech v září připustily další diskriminaci dolaru a
upřednostňování zboží ze šterlinkové zony.33
Bolestivá zkušenost léta 1947 donutila Brity přehodnotit politiku vůči impériu.
Dolarový bazén, který během války fungoval efektivně, v nových podmínkách nestačilo pouze
doporučit. Nově byl jasně vymezen strop dolarových dovozů pro kolonie, který nesměly

27

V průběhu války k ní kromě impéria (s výjimkou Kanady) patřily i jiné státy v oblasti Středního Východu,
francouzské a belgické kolonie, viz. Arnold, Guy, Economic Cooperation…, s. 18.
28
Walker, PG, The Commonwealth… , s.255-258
29
Krátkodobé půjčky, které byly Británii impériem poskytnuty bývají označovány jako tzv. šterlinkové směnky
(sterling balances).
30
Tamtéž, s. 259; Arnold, Guy, Economic Cooperation…, s.18
31
Celkový dluh 3 688 mil liber, z toho šterlinková zony 2 605 mil liber. Dle Hinds, Allister E. 'Sterling and Imperial
Policy, 1945-1951' in. Journal of Imperial and Commonwealth History, 15:2 (1987), s.149
32

Lordem Keynesem dojednaná půjčka čtyř miliard amerických dolarů.
Hinds, Allister E. ‚Sterling and Imperial Policy, 1945-1951‘ in. Journal of Imperial and Commonwealth
History, 15:2 ,1987, s.158.
33
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překročit. K většímu soustředění na dolarový bazén se také po nouzovém setkání v září 1947
zavázala dominia.34 Ještě v roce 1949 proběhlo setkání za účelem koordinace dolarového
bazénu, kdy byl zřízen zvláštní fond, který se měl snažit získat maximum dolarů a zároveň
snížit jejich výdej v rámci impéria o čtvrtinu.35 Nedlouho po tomto setkání, v září proběhla
devalvace libry o 30,5 % za účelem její stabilizace vůči spekulačním tlakům a v důsledku i
posílení poválečně ochablého obchodu ve šterlinkové zoně.36
Přestože devalvace proběhla bez jakéhokoli předchozího varování,37 země šterlinkové
zony se jí se skřípěním zubů podřídily. V podstatě jim nezbývalo, než držet systém nad vodou,
protože (1) jinak mohly své pohledávky přesunout z kolonky blokované do položky nedobytné.
Dále s sebou fungující šterlinková zona nesla (2) souvislý ekonomický prostor se společnou
obchodní měnou a trhem, který například Latinská Amerika postrádala. Atraktivita tohoto trhu
byla navíc od července 1950 navýšena skrze mechanismy Evropské platební unie(European
Payments Union), která jej napojila na multilaterální evropské obchodování. Země šterlinkové
zony také sdílely své (3) rezervy zlata. Za tehdejších podmínek by jednotlivé ekonomiky měly
potíže se zaštítit vlastními rezervami. Zapojení Jižní Afriky do systému naopak umožňovalo
čerpání zlata do společných rezerv odtamtud. Navíc šterlink usnadňoval (4) pohyb investic.
Britský kapitál, zvláště po roce 1947, plynul spíše do oblasti impéria než mimo. Půjčky
odjinud byly naopak špatně dostupné a rozhodně méně výhodné. Británie také zajišťovala
odbytiště a nízké transakční náklady svými (5) hromadnými objednávkami (bulk purchase).
Například do roku 1948 bylo 56% britského dovozu objednáno hromadně právě ze šterlinkové
části Commonwealthu.38

2.3. Poválečné ekonomické uspořádání (Brettonwoodský systém)
Při podpisu smlouvy o půjčce a pronájmu (1942) podmínily Spojené státy svou podporu
britským závazkem k volnému obchodu po skončení války.39 Británie tak paradoxně, přes
všechny ekonomické problémy, kterým ve válce čelila, měla hrát hlavní úlohu při hledání
poválečného ekonomického uspořádání, jež by napříště nemohly ohrozit hluboká hospodářská

34

Britská vláda se také pokusila nastavit vývoj impéria ve svůj prospěch jako zdroj levných komodit pro svůj trh,
když se snažila přednostně rozvíjet zemědělskou výrobu, která v případných půjčkách dostávala přednost před
projekty průmyslovými. (Hinds, Allister E. ‚Sterling and Imperial …, 15:2 ,1987, s.160-163).
35
Walker, PG, Commonwealth …, s.259.
36
Hinds, Allister E. ‚Sterling and Imperial…, s. 164.
37
V září 1949 proběhla devalvace všech evropských měn, viz. níže.
38
Walker, PG, Commonwealth …, s.260-265
39
Text smlouvy dostupný např. na http://www.yale.edu/lawweb/avalon/decade/decade04.htm#art1 platnost
k 27.4.2008, narážky lze najít již v Atlantické chartě z předchozího roku:
http://www.merchantnavyofficers.com/dInnola/photos/Documents/atlanticCharter.jpg platnost k 27.4.2008.
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krize ani vzájemné obchodní války. Nové uspořádání by tak nepodporovalo podhoubí
národnostní rivality.
Jádrem celého systému mělo být ustavení pevných směnných kursů, na jejichž
dodržování by dohlížela nadnárodní instituce, která by byla schopna svými krátkodobými
půjčkami vyvažovat náhlé problémy platební bilance jednotlivých zemí. Systém měl také
zastřešit jednotný platební systém a vzájemnou směnitelnost, které by umožnily volný
multilaterální obchod. V červenci 1944 v Bretton Woods dohodnuté instituce, Mezinárodní
měnový fond (International Monetary Fund, MMF) a s ním Světová banka (International
Bank for Reconstruction and Development), nebyly postaveny tak, aby mohly v podmínkách
těsně po válce obstát.40 Pokus uvést celý systém v život, jak se o to pod americkým tlakem
v létě 1947 pokusila Velká Británie (viz. výše), ztroskotal.
Při poválečném nedostatku dolarů si jednotlivé země nashromáždily šterlinkové
rezervy, které po zavedení konvertibility libry urychleně směňovaly za dolary, což Británii
přivedlo na pokraj finančního krachu. Protože v tomto případě nebyly brettonwoodské
instituce schopny účinně zasáhnout, staly se tyto události spouštěcím mechanismem
pro Marshallův plán ekonomické obnovy, který ale spadal pouze pod pravomoc americké
vlády. Mezinárodní měnový fond nebyl nijak upozorněn na devalvaci evropských měn v září
1949 a jejich směnitelnost byla do roku 1959 pozastavena. Evropské země musely napřed
projít obnovou vlastních ekonomik. Dolar byl tak v průběhu padesátých let nucen čelit
diskriminaci na více než polovině světových trhů, zvláště poté co se šterlinková zona navázala
na Evropskou platební unii. Minimálně do Kennedyho kola rozhovorů GATT (1966)41 proto
ekonomickou prioritou Spojených států zůstával volný obchod a odstraňování jeho překážek.42
Teprve v roce 1959 se dolar zhostil sobě vymezené role rezervní měny a směnitelný
v pevném poměru 35 dolarů za florentskou unci se stal jednotkou, v níž byly vyjádřeny
hodnoty ostatních měn. V důsledku byl vystaven řadě spekulačních tlaků na své rezervy, takže
hned v následném roce byl na zklidnění jeho pozice vytvořen Londýnský zlatý fond, kde
evropské státy shromažďovaly prostředky na udržení stabilních cen zlata. Dlouhodobě se
brettonwoodský systém ukázal jako neudržitelný, nejen kvůli ohromné zátěži, kterou na

40

Návrh na Světovou obchodní organizaci nikdy neprošel ani britskou ani americkou vládou. (Schenk, Catherine,
Britain in the World Economy in Addison, P; Jones, H. (eds), A Companion to Contemporary Britain, 1939-2000,
Blackwell Publishing, 2005, s. 463 – 481, kapitola dostupná na
http://www.blackwellpublishing.com/content/BPL_Images/Content_store/Sample_chapter/9780631220404/ACB2
6.pdf platnost k 27.4.2008).
41
Všeobecná dohoda o obchodu a clech (GATT, General Agreement on Trade and Tariffs).
42
Johnson, Harry, The Commonwealth preferences, A system in need of analysis in The Round Table, October
1966, s.367 a 370.
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americkou měnu nakládal, ale především rostoucímu zadlužení země.

43

V roce 1968 byly

Spojené státy osvobozeny od závazku udržovat stálou cenu zlata na světových trzích a
15. srpna 1971 se americký prezident rozhodl pozastavit směnitelnost dolaru za zlato, která již
nikdy nebyla obnovena.

2.4. Klíčové postoje britské zahraniční politiky
Chceme-li pochopit postoje Británie v padesátých letech, je zapotřebí se na ni dívat jako
na vítěznou mocnost druhé světové války. Její politické instituce a tedy i celý britský národ
obstál ve zkoušce, která podlomila zbytek evropského kontinentu. Británie si nejpozději po
válce musela připustit, že již není rozhodující světovou velmocí, ať již ji k tomu přivedla
dekolonizace, finanční problémy nebo závislost na USA. Tím spíše se ovšem přimkla
k impériu, jež jí během války stálo po boku. Věřila, že vůdčí pozice v rámci Commonwealthu
se stane prostorem pro udržení jejího výsadního postavení. Tomuto - vědoménu či
podvědomému - cíli pak byla podřízena britská politika, stále v duchu Churchillových tří
kruhů.
Mezi Británií a Spojenými státy se vyvinul zvláštní vztah (special relationship).
Británie se jej, dobře si vědoma svých cílů, snažila využívat pro prosazování vlastních zájmů.
Dobrým příkladem může být Colombský plán (1950), jenž byl Commonwealthem vypracován
pro poskytnutí rozvojové pomoci nedávno dekolonisované jihovýchodní Asii, na který USA –
s potřebou posílit postavení demokracie v době korejské války - poskytly finanční
prostředky.44 Přestože se ale v kontextu studené války oba partneři sblížili v řadě svých zájmů,
rozhodně ne ve všech. Spojené státy se rozhodně necítily vázány britskou zahraniční politikou,
jak je dobře viditelné například v postojích k dekolonizaci a arabskému nacionalismu na
Středním východě.45 Naopak, že neváhaly vůči Británii použít tlaku, jasně ukázal debakl
Suezské krize (1956).
Vezmeme-li v úvahu šterlinkovou zonu, může se zdát poněkud překvapivé, že Velká
Británie zůstávala v dlouhodobé perspektivě věrná svému závazku k volnému obchodu. Nelze
tvrdit, že tak pouze podporovala hlavní ekonomický cíl Spojených států.46 Pilířem britské
ekonomické politiky byla snaha o stabilní libru, která by společně s dolarem nesla funkci
43

Mj. výdaje na válku ve Vietnamu v l. 1963 – 1969.
Adeleke, Ademola, Playing Fairy Godfather to the Commonwealth: the United States and the Colombo Plan in
Commonwealth and Comparative Politics, Vol.43, No.3 (listopad 2004), s. 393-411
45
Fain, Tailor W., Unfortunate Arabia, The United States, Great Britain and Yemen, 1955 – 1963 in Diplomacy
and Statecraft, Vol.12, No.2 (červen 2001), s.125 – 152; Joyce, Miriam, On the road towards unity: The trucial
states from British perspective, 1960-66 in Middle Eastern Studies, London, duben 1999, Vol.35, Iss.2, s.45 - 61
44
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rezervní měny.47 Přirozeně, britské kroky musely být podřízeny omezeným možnostem, přesto
byla vyvinuta maximální snaha tuto roli přijmout, libra v průběhu padesátých let zůstávala
nedevalvována a docházelo k obnovování její směnitelnosti.48 Spojené království také aktivně
prosazovalo odstraňování obchodních překážek, ať již na kontinentu skrze Organizaci pro
evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) nebo na celosvětové scéně skrze GATT. Již při
prvním kole jednání GATT v Ženevě 1947 se Commonwealth zavázal, že nezavede žádné
nové preference a žádné také nebudou navýšeny. Některé preference byly při následných
kolech jednání dokonce redukovány.49 Celkově tento postoj k volnému obchodu a libře jako
rezervní měně opět obsahuje prvky snahy o zvláštní britské postavení.
Zvláštní britské postavení nebylo slučitelné s myšlenkou účasti v nadnárodních
evropských strukturách. Když se objevoval názor, že pro stabilitu kontinentu je nutno jej
spojit, Británie neměla rozhodující důvod se součástí takto spojeného kontinentu stát. Nestala
se stoupenkyní nadnárodního pojetí OEEC a cítila se dostatečně zabezpečena asociační
dohodou se Společenstvím uhlí a oceli z února 1955. 50
Po krachu tzv. Plevenova plánu na společné obranné společenství v roce 1954, který se
zdál konečně pohřbít integrační snahy na kontinentě se jí skrze Západoevropskou unii podařilo
vytvořit systém spojeneckých smluv, jímž nebyla vázána na nadřízenou instituci a který
zároveň začlenil Spolkovou republiku Německo do západoevropských vojenských struktur.
Spojenému království rozhodně role režiséra a asistenta kontinentální spolupráce vyhovovala
lépe, než pozice řadového účastníka. Když se překvapivě znovu oživily evropské integrační
snahy návrhem zemí Beneluxu k vytvoření společného trhu a současným francouzským ke
spolupráci v oblasti jaderné energie, byl na messinskou konferenci, která se těmito návrhy
měla zabývat, poslán úředník z ministerstva obchodu s nepříliš jasnými instrukcemi.
V listopadu 1955 se pak Británie z jednání s příznačnou chladností a nedůvěrou zcela stáhla,
spoléhajíc na další neúspěch evropské integrace. 51
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II. KOLEM DOKOLA, DRUHÁ POLOVINA 50.LET
3.1. Šterlinková zona v polovině padesátých let
Šterlinková zona přestávala být spjata tak pevně jako doposud. V roce 1952 na
konferenci ministrů financí se účastníci vyjádřili pro dlouhodobou perspektivu celosvětového
volného obchodování. Systém multilaterálního obchodování pouze v rámci Commonwealthu
měl být napříště chápán jen jako prostředek k dočasnému získávání užitku ze současné světové
ekonomiky.52
Řada britských válečných dluhů byla díky inflaci a úrokovým mírám již počátkem
padesátých let notně okousána.53 Indie, Pákistán a Cejlon se při shánění kapitálu pro investice
do vlastního industriálního rozvoje zbavily mnoha šterlinkových směnek, takže jich držely již
jen asi třetinu celkového objemu.54 Britská poválečná politika podpory domácí zemědělské
produkce začínala přinášet své ovoce a v letech 1953-4 byly rušeny smlouvy o hromadných
objednávkách potravin.55 Imperiální preference omezená na jednáních GATT, postupnými
revizemi smluv s jednotlivými dominii a navíc podkopána rozvíjením vlastních bankovních
systémů, v průběhu padesátých let také přestávala ztrácet smysl.56 Navíc vytváření vlastních
rezerv v jednotlivých centrálních bankách umožňovalo zemím Commonwealthu půjčky nejen
z Londýna. To sice snižovalo tlak na tamější rezervy i celkově na libru, zároveň tím ale vůči
dolaru klesala váha libry. Země s dolarovým přebytkem, jako například Austrálie, nebylo
možno pevně svázat pravidly dolarového bazénu a mechanismus fungoval jen na základě
nepsané dohody. Po roce 1955, kdy Jižní Afrika oficiálně opustila dolarovou diskriminaci, si
ostatní účastníci dokázali v případě potřeby najít na trhu skuliny pro obchodování v dolarech.57
S rostoucí snahou členů šterlinkové zony o diverzifikaci obchodu i klesající britskou
konkurenceschopností na světových trzích přestávalo platit, že by obchody byly nutně
uzavírány pouze v rámci šterlinkové zony. Prvotní motivace držet si šterlinkové rezervy se tak
ztrácela,58 zvláště když stabilita celého systému založená na komplementaritě byla nahlodána
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rostoucí industrializací zemí Commonwealthu i vyšší konkurencí na britském zemědělském
trhu.59
Některé prvky systému však stále zůstávaly alespoň v krátkodobém horizontu výhodné
a navíc se lépe vyprofilovala motivace další: přístup na londýnský kapitálový trh,60 tedy
přístup k soukromým investicím, jež země potřebovaly pro rozvoj svého začínajícího
průmyslu. Navázání na libru pak bylo zřejmě nejlepší možností, jak zvýšit svou důvěryhodnost
v očích investorů. Ve smlouvě GATT byla totiž ustanovena jasná pravidla pro pevné kursy a
MMF měl právo trestat odchýlení. Jedinou alternativou přicházející v úvahu tak bylo zavěšení
na dolar, k čemuž země na konci padesátých let neměly dostatek prostředků a stoupající
zadlužení Spojených států zvláště v šedesátých letech jejich zájem nestimulovalo.61
Šterlinková zona si tak stále ještě zachovávala své výhody a její členové mezi sebou udržovali
stále důležité obchodní kontakty.62

3.2. Plán G
Británie si, na rozdíl od Američanů,63 dobře uvědomovala riziko soběstačného
uzavřeného prostoru, které by hrozilo vznikem jednotného trhu na kontinentě, jak se o tom
jednalo na messinské konferenci, a také proto jej, s poukazem na mechanismy OECD a GATT
bojkotovala,64 věříc, že tak podryje její vznik. Ostatně, ještě v listopadu 1955 měl britský
vládní výbor pro ekonomiku k dispozici zprávu, která jasně poukazovala na problémy, které by
pro zemi mohly nastat v případě úspěšného vzniku společného trhu bez ní, 65 a jak to zhodnotil
Harold Macmillan: vůbec se mu nelíbila „vyhlídka na svět rozdělený na sféru vlivu ruského,
sféru amerického a sjednocenou Evropu, ve které bychom nebyli členy.“66 Protože ovšem
Šestka úspěšně pokračovala, Británie na tento proces musela nějak reagovat. Po zvážení
různých možností (A-H), byl v září 1956 odhalen plán G, tj. koncepce evropské zony volného
průmyslového obchodu (free trade area, FTA), snažící se spojit zbývající výhody
ekonomických vztahů s Commonwealthem a případné nové příležitosti na evropských trzích.67
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Prosazování volného obchodu si získalo podporu Spojených států, zvláště když myšlenka
přidružení k Šestce v poněkud volnějším uspořádání nepodrývala společný trh.68
Ovšem plán v podstatě stál a padal na samotné Británii, která rozhodovala o jeho
rozsahu. „Francie, Nizozemí a Dánsko mohly být stěží zaujaty koncepcí, která by zvýšila
přístup britských výrobců na kontinent, ale zároveň by [ve svém čistě průmyslovém pojetí]
neumožnila lepší přístup jejich zemědělcům na britský trh.“69 Británie naopak měla veškeré
důvody trvat na pouze průmyslové zoně především kvůli dotacím domácí zemědělské
produkce.70 Britská vláda sice diskutovala případné ústupky v rámci alespoň některých
zemědělských sektorů, ale tato možnost byla vyloučena jako nepřípustná pro britský trh.71 Na
ten totiž, kromě domácí dotované produkce, proudily i bezcelně dovážené tropické zemědělské
produkty72 a také plodiny mírného pásu (původem z Austrálie a Nového Zélandu), které
podléhaly imperiálním preferencím. Britové tedy argumentovali, že pokud by mělo do FTA
být přičleněno zemědělství a kolonie, nešlo by se vyhnout ani přijetí dominií, což by ale
enormně zvýšilo tlak na zemědělskou výrobu v Evropě.73 Britský kabinet nikdy nepřikročil
k hledání ústupků napříč Commonwealthem pro (především) francouzské požadavky v oblasti
zemědělství.74 Příliš jasná britská koncepce plánu G, industriální a evropská, byla zneužita
francouzskou diplomacií k obratnému prosazování vlastních zájmů, ať již na domácí scéně
nebo v rámci vyjednávání o společném trhu.75 Za jednu z francouzských vytáček by zřejmě
bylo možné považovat i jejich přihlášku do Commonwealthu v roce 1956, která přinejmenším
ilustruje nejasnost spojené nádoby různorodých koncepcí (a jednání o nich) na kontinentu.76
Poté, co se podařilo jednání o FTA zmrazit a nasměrovat diskusi ve vlastní prospěch, využil
v roce 1958 francouzský Charles de Gaulle77 britskou snahu o stažení svých vojsk ze
západního Berlína k získání německé podpory pro ukončení jednání FTA (dohoda z
28.11.1958). Ostatně, již o dvanáct dní dříve ráčil jednostranně oznámit tisku, že Francie
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nepovažuje za možné dojednat „zonu volného obchodu, na kterou by se nevztahovala vnější
cla.“78

3.3. Vztah Commonwealthu k FTA a ESVO
Jaký byl vztah impéria k britskému prvnímu laškování s Evropou? Zprvu spíše
vyčkávající. Harold Macmillan, v té době ministr financí, ve svém dopise prezentoval tento
plán ministrům financí Společenství ještě před jeho oficiálním zveřejněním na podzim 1956
jako nutný krok k zabránění německé ekonomické dominance na kontinentu, který by ale
zachoval preference pro potravinový dovoz. V silnější Evropě by Británie lépe prosperovala a
mohla tak nabídnout lepší tržní příležitosti pro impérium, s nímž chtěla nadále udržovat pevné
vztahy.79 Británie se dále zavázala, že o průběhu jednání bude pravidelně informovat při
příležitosti schůzek Commonwealthu.80 Představitelé Commonwealthu se mohli k jednání o
FTA plně vyjádřit na obchodní a ekonomické konferenci Společenství v červenci 1957.
Projevovali zájem o případné ústupky v rámci probíhajících jednání o FTA. Na závěr však
vyjádřili celkový souhlas s britskou politikou, tedy že zemědělství by nemělo spadat pod FTA,
zámořská teritoria by uzavřela se společným trhem podle podmínek čtvrtého článku Římské
smlouvy asociační dohody81 a v případě poškození některých vývozních zájmů by se
poškození obrátili přímo na GATT.82
Ovšem hned v září na konferenci ministrů financí Commonwealthu projevili
Novozélanďané zájem o přidružení k FTA. Austrálie a Nový Zéland nyní zdůraznily, že si
přejí se účastnit probíhajících jednání o FTA. Zatímco Nizozemí, Německo a Dánsko by
tomuto postupu byly přístupné, Británie to rozhodně odmítla, protože by kontinentální státy při
jednání mohly snáze napadat její pozici u vyjednávacího stolu, pokud by uhodily na struny
zemědělství a celních preferencí. Britům se tak podařilo ponechat dominia stranou hlavních
jednání. Pokud by chtěla vyjednat vzájemné ústupky se Šestkou ve jmenovaných oblastech,
nemohla počítat s britskou asistencí.83
Po krachu jednání FTA v listopadu 1958 pak, s pocitem že k podobnému kroku
přistoupí evropská konkurence, vyzval Nový Zéland ke koordinovanému vyjednávání
s Evropským hospodářským společenstvím. Byla ustavena odborná komise, která by
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prozkoumala možnosti společného zaujetí pozice pro jednání se Šestkou. Vzhledem
k závazkům jednotlivých dominií smlouvou GATT i Ottawskými dohodami a navíc ve snaze
chránit vlastní, teprve se rozvíjející, průmysl neměla dominia pro taková jednání v podstatě
nic, co by mohla za ústupky nabídnout. „Kanaďané pro společnou iniciativu Commonwealthu
nijak nehořeli, zatímco Asijci a Afričané vyjadřovali obavy z nové formy koloniálního
systému.“ Na novozélandskou iniciativu se proto (zřejmě k nemalé britské úlevě)
rezignovalo.84
Protože se velmi rychle blížil 1.leden 1959, od kterého měly platit cla a kvóty Římské
smlouvy a tedy diskriminace85 zemí mimo Šestku, přistoupila „sedmička“, tj. Velká Británie,
Rakousko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko a Portugalsko, k urychlenému jednání o
vzájemném společenství volného obchodu, které se již dříve zvažovalo jako alternativa, pokud
by jednání o FTA nebylo úspěšně završeno.86 Toto jednání vyústilo ve vytvoření Evropského
společenství volného obchodu (European Free Trade Area, ESVO, EFTA). Macmillan si od
tohoto jednání sliboval, že se ESVO stane jakýmsi mostem mezi Británií a společným trhem.
Ve skutečnosti došlo spíše ke zkomplikování pozice Británie v dominiích. Nejenže se ve
spěchu jednání nečekalo na výsledky hledání společné pozice Commonwealthu. Ve snaze
přesvědčit Dánsko ke vstupu do ESVO musela Británie zrušit imperiální preferenci na sýry
s modrou plísní, kondenzované mléko, slaninu a lunchmeatové konzervy. Tyto preference
neměly v praxi přílišnou hodnotu a Austrálie a Nový Zéland daly souhlas k jejich zrušení,
nicméně tento krok podryl důvěru v britskou oddanost věci impéria.87 Celkově vzato ala ESVO
v podstatě nenarušovalo obchod s impériem, takže bylo spíše vzato na vědomí.88

3.4. Eroze obchodních vztahů s Commonwealthem
Souběžně s jednáním o plánu G došlo s některými domini k důležitým jednáním, jež
dále prohloubily zájem Velké Británie o užší sepětí s evropskými trhy.
Když se v polovině padesátých let snažily Austrálie a Nový Zéland najít nové trhy pro
svou, především zemědělskou, produkci, narazily na rostoucí protekcionismus. Nešlo se zcela
specializovat na britský trh, EHS však zůstávalo uzavřeno a podobně byl i v USA zemědělský
trh chráněn dotacemi. Jejich snaha o základní průmyslový rozvoj a plnou zaměstnanost, jež se
84

Singleton, John, Robertson, Paul L.: Economic relations between Britain and Australasia 1945-1970, s.162-163
V tomto případě šlo o diskriminaci přípustnou podle GATT, když si účastníci mezi sebou vzájemně snížili
tarify, ale tento postup se nevztahoval na žádného jiného signatáře GATT.
86
Camps, Miriam, Britain and the European Community, …s.172.
87
Singleton, John, Robertson, Paul L.: Economic relations between Britain and Australasia 1945-1970, s.164
88
Fram, Nicolas,…, s.17, Bangura, Yusuf : Britain and Commonwealth Africa : the politics of economic relations,
1951-75, Manchester University Press,1983, s.135
85

26

projevovala ochrannými opatřeními pro jejich vlastní domácí trh, jim pak nedávala prostor pro
dostatečně silnou vyjednávací pozici pro jednání, ať již bilaterální nebo v rámci GATT.89
Podobně nebyla prosaditelná ani myšlenka jednotných celosvětových cen zemědělských
produktů, jež by omezila rostoucí konkurenci.90 Austrálie vstoupila v květnu 1956 do jednání
s Velkou Británií za účelem vyjednání nové bilaterální obchodní dohody, která by nahradila
smlouvu z Ottawy. Ta se totiž, s postupnou inflací, stala pro Austrálii nevýhodnou. Tentokrát
měla Austrálie silnou vyjednávací pozici zajištěnu, protože dlouhodobě zůstávala zemí, do
které směřovalo nejvíce britského exportu (viz. Tabulka č.1.). Toto jednání se ukázalo jako
náročné a Velká Británie byla nemile překvapena tvrdostí podmínek, na které bylo zapotřebí
přistoupit.91
Podobně jako pro Austrálii, byla ottawská dohoda nevýhodná i pro Nový Zéland, pro
který jednání o nové smlouvě probíhalo od dubna 1957 do srpna 1959. I přes výraznější
závislost Nového Zélandu na britském trhu92, narazila i tato jednání na sporné otázky, z nichž
si dokonce otázka zaručení dostačující výše dovozních kvót na novozélandském trhu vynutila
osobní účast obou prvních ministrů, Waltera Nashe a Harolda Macmillana. Podobně jako
jednání s Austrálií, zanechalo i toto v Britech hořkou pachuť dlouhodobé nezajistitelnosti a
problematického prohloubení vzájemných obchodních vztahů na tomto trhu.93

Zvláštní kapitolu případné ekonomické spolupráce v Commonwealthu také tvoří návrh
kanadského premiéra Johna Diefenbakera. Ten krátce po svém nastoupení do úřadu v červnu
1957 na letní konferenci prvních ministrů Commonwealthu navrhl konání obchodní a
ekonomické konference Společenství, jež by prohloubila ekonomické vztahy v rámci
Commonwealthu. Přestože jeho oddanost věci Společenství zůstávala nezpochybnitelná a jeho
postoje byly Brity vnímány pozitivně, jeho návrh se setkal s více než vlažnou reakcí.94
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Tabulka č.1. Britský zahraniční vývoz v letech 1955 – 1957 (v milionech dolarů): šest
největších jednotlivých trhů, souhrnně trhy EHS a země budoucí EFTY

Zdroj: převzato z Ogawa, Hiroyuki, Britain´s Commonwealth Dilemma, s.2
Tabulka č.2. Australský, kanadský a novozélandský export do Velké Británie a USA v roce
1956 (v procentech)

Tabulka č.3. Australský, kanadský a novozélandský import z Velké Británie a USA v roce
1956 (v procentech)

Zdroj pro obě tabulky:
převzato z Ogawa, Hiroyuki,
Britain´s Commonwealth Dilemma, s. 11
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Diefenbaker se ale rozhodně netajil svým zájmem omezit rostoucí závislost kanadského
mezinárodního obchodu na USA.95 Den po skončení zmiňované konference oznámil na
tiskové konferenci v Ottawě, k překvapení své vlastní i britské administrativy, že se Kanada
pokusí docílit nahrazení 15% dovozu z USA dovozem z Velké Británie. Tím měla Británie
získat dolarové prostředky, za které by pak na oplátku mohla nakupovat v Kanadě.96 Okamžitě
došlo k zpochybnění uskutečnitelnosti takové proklamace, vždyť 15% amerického vývozu do
Kanady znamenalo 625 milionů dolarů, zatímco všechen britský vývoz do Kanady v roce
1956 dosahoval 485 milionů dolarů. Aby tak odpovídal Diefenbakerově koncepci musel by se
přinejmenším zdvojnásobit. 97
Britská vláda se rozhodla kanadské iniciativě vyjít vstříc navržením zony volného
obchodu, která by se vztahovala i na zemědělství a v krátkodobé perspektivě zůstávala
neslučitelná s evropskou formou FTA, o které právě probíhalo vyjednávání. Po prvním
seznámení s pozicemi prosákla britská vyjednávací pozice do tisku a kanadskou podporu tak
předem ztratila. Následná jednání pak uvízla na mrtvém bodě a již se z něj nedokázala
posunout dále. Lze se do jisté míry ptát, proč právě zřejmě vrchní britský vyjednavač, který
dokázal vyjednat i smlouvu s Austrálií, informace do tisku pustil.98 Tímto krokem však
v podstatě dosáhl vládou odsouhlasené pozice, že Británie původní kanadskou iniciativu
uvítá,99 ale o mnoho ji nepřestoupil.
Britsko-kanadská volná obchodní zona nebudila dobrý dojem na kontinentě, naopak
vzbuzovala tam silnou nedůvěru v rámci jednání o evropské FTA.100 Nelze tvrdit, že jednání o
transatlantické FTA bylo z britské strany zmraženo úmyslně, jeho zmražení ale v té době bylo
v britském zájmu. Vždyť Diefenbaker si pro svou iniciativu mohl jen stěží vybrat méně
vhodnou dobu. Ovšem to i na domácí půdě, v letech 1957-8 čelila Kanada, chránící svou
probíhající industrializaci, k ekonomickému poklesu a zóna volného obchodu, vzhledem ke
smlouvám GATT asi jediné efektivní a přijatelné řešení, by pro ni nebyla výhodná.101
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3.4. Srhrnutí kapitoly
Šterlinková zona byla narušená v padesátých letech uvolňováním obchodu, masivním
přesunem od dovozu výrobků, na které se vztahovala imperiální preference, k obchodu
surovinami, které se většinou vyvážely bezcelně.102 S rostoucí konkurencí na světových trzích
také klesal vývoz do zemí impéria, ne jehož trzích si nově vytvářely postavení zvláště
Německo a Japonsko.103 Držba šterlinku se tak stávala především u nově osamostatněných
členů Společenství dobrovolným prostředkem k získání finanční podpory a investic do
vlastního průmyslového rozvoje, nešlo ji již pevně regulovat. Přesto nebyla žádná cílevědomá
politická vůle mezi účastníky šterlinkovou zonu likvidovat. Patrick Gordon Walker, historik a
v poválečném labouristickém kabinetu ministr pro vztahy s Commonwealthem, celkově vystihl
jádro této soudržnosti, když o konci padesátých let napsal: „Šterlinková zona dodávala cenu
členství v Commonwealthu, ale zároveň touha udržet Commonwealth odůvodňovala další
udržování šterlinkové zony.“104 Šterlinková zona tak zůstávala v podstatě ponechána svému
osudu, když v Commonwealthu vymizel zájem o exklusivní vzájemné odstraňování
obchodních překážek, jak se opakovaně ukázalo při britském projednávání nových
bilaterálních obchodních dohod s Novým Zélandem a Austrálií i o zoně volného obchodu
s Kanadou.
Británie samotná se čím dál více zaměřovala na evropský kontinent, kde s poválečnou
obnovou padesátých let rostlo množství obchodních kontaktů (viz. Tabulka č.1.). Její iniciativa
plánu G, jež se setkala s prvním francouzským odmítnutím, se stala poslední britskou
iniciativou v rámci evropské integrace. Napříště se Británie měla v Bruselu stát pouze
žadatelkou. Pro Commonwealth tato iniciativa znamenala, že byl o britských krocích předem
informován, nepodařilo se mu ale aktivně účastnit britsko-evropských jednání a při jednání o
ESVO došlo k ústupkům na jeho úkor. Zdá se, že tak byly nastíněny první precedenty. Určitě
již ale v té době platilo, že se země Commonwealthu snažily diverzifikovat svůj obchod, jak
jasně nasvědčovala rostoucí konkurence, které byla Británie na jejich trzích nucena čelit nebo
například bilaterální obchodní dohody mezi Japonskem, Austrálií a Novým Zélandem.105
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III. SKLOUBIT DVA KRUHY: MACMILLANOVA PŘIHLÁŠKA
4.1.Vyvažování kruhů v pohybu: důvody pro přihlášku
Dne 31. července 1961 předstoupil Harold Macmillan před Dolní sněmovnu s vládním
rozhodnutím jednat o přistoupení k Evropskému hospodářskému společenství. Náznaky, že se
k tomuto kroku britská vláda zřejmě odhodlá se daly vyčíst již v průběhu předchozích dvou
let, musela ale napřed ujít ještě kus cesty. 106 Nelze tvrdit, že šlo pouze o politické či pouze o
ekonomické rozhodnutí, EHS se ovšem v danou chvíli zdálo jedinou alternativou
ekonomickému úpadku a politické izolaci.
Během své návštěvy v Londýně na konci roku 1959 vyjádřil náměstek ministra
zahraničí Douglas Dillon107 americký odpor ke koncepci ekonomického propojení ESVO a
EHS. Takový krok by diskriminoval americké zboží, aniž by zároveň přinesl jakékoli politické
zisky, a to navíc v době, kdy Spojené státy čelily zhoršující se platební bilanci.108 USA
podporovaly britskou přihlášku do EHS dlouhodobě, tento postoj se nezměnil ani s nástupem
Kennedyho administrativy. Nepříjemné ekonomické důsledky pro Ameriku měly vyvážit
úspěchy politické. Británie by svým skepticismem krotila případné bonnské a pařížské úlety.
Navíc by její celosvětové závazky nedovolily úplné celní uzavření evropského prostoru. Její
účast by také pomohla postavit evropský federalismus na pevný základ.109
Neměnnost stanoviska Spojených států se zdála jedním z hlavních aspektů, které
přesvědčily Harolda Macmillan, jenž o britské přihlášce uvažoval právě v souvislosti
s udržováním hladce fungujícího zvláštního vztahu.110 Macmillan zřejmě ve skrytu duše
doufal, že by v dlouhodobém časovém horizontu by mezi EHS pod britskou patronací a USA
mohla vzniknout zatím blíže nespecifikovaná forma volného obchodu.111 Ovšem důvody
podpory pro přihlášku se mezi jednotlivými ministry i jejich resorty lišily. Kromě politických
obav, že by se velmocenské postavení z Londýna přesunulo na evropský kontinent a Británie
by nemohla do tamější politiky zasahovat, narůstaly ekonomické důvody. V roce 1958
převýšil poprvé vývoz německých průmyslových výrobků vývoz britských. Pro státní
pokladnu bylo stále nákladnější dotovat britské zemědělce. V květnu 1960 urychlila Šestka
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snižování svých vnitřních cel a posouvala se ke hledání společného vnějšího cla. Od zavedení
volné směnitelnosti se libra potýkala s potížemi s platební bilancí. V roce 1960 navíc ze
statistik již vyplýval klesající význam obchodu s Commonwealthem, přičemž britské
postavení v uskupení bylo otřeseno odchodem Jižní Afriky.112 Na domácí scéně pak některé
odbory (např. FDI) lobovaly pro tento krok, přičemž smýšlení elit se v této otázce také
posouvalo k Evropě.
Celkově se v letech 1956 až 1963 dopady britské evropské zahraniční politiky na
Společenství dostávaly pod drobnohled veřejného mínění i samotné vlády spíše
nepředvídatelně a bez konzistence. Pokud byla tato otázka vtažena do centra dění, šlo
především o rétoriku a stranickou politickou kalkulaci. Hluboká oddanost Společenství nebo
dokonce znepokojení z negativních dopadů, které by přistoupení Commonwealhu zřejmě
přineslo, v podstatě nepřišlo vážně na přetřes.113 Commonwealthu bylo věnováno mnohem
méně péče než doposud, přesto požadavky, které pro něj Británie prezentovala při jednáních,
se měly stát zdůvodněním jejich ztroskotání.

4.2.Rozhovory s Commonwealthem
V diplomatickém protokolu Společenství byla jasně ukotvena diskuse – pokud možno
dosažený konsensus – nad jakýmkoli krokem, který by mohl výrazně zasáhnout ostatní
členské země. V květnu 1961 se setkali ekonomičtí experti z různých zemí Commonwealthu,
aby byli seznámeni s rozdělením produktů dovážených ze Společenství do skupin pro jednání
s EHS: suroviny a základní produkty, potraviny mírného pásu, tropické plodiny, výrobky
rozvinutějších členů Společenství a výrobky méně rozvinutých členů Společenství. Toto
setkání přirozeně vyvolalo tlak na prohloubenou diskusi britské přihlášky v rámci
Commonwealthu svoláním konference premiérů.114
Macmillan ovšem nehodlal svoláním konference udělat stejnou chybu dvakrát a ohrozit
pozici Británie při jednáních s Evropou, jak se stalo při jednání o FTA, zvláště když John
Diefenbaker stále ještě zůstával v úřadě. S poukazem na časový tlak a vyšší efektivitu
oznámil, že pět britských ministrů podnikne cesty do jednotlivých hlavních měst
Společenství.115 Z výsledků těchto cest byla zveřejněna pouze memoranda. Pokud Macmillan
doufal, že se mu tímto krokem podaří získat podporu Společenství pro britský vstup do EHS,
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pak pro něj musel být výsledek hořkou pilulkou. Memoranda povětšinou pouze brala na
vědomí, že záleží na samotné britské vládě, zda zahájí jednání o přistoupení a jasně poukázala
na osobitá a většinou náročná stanoviska dominií ke členství v EHS i jejich případné
požadavky.

4.2.1.Sandysova cesta
Ostatně, zřejmě nejtěžší cesta čekala Duncana Sandyse, v té době ministra pro vztahy
s Commonwealthem, pozoruhodného již od roku 1957, kdy v čele ministerstva obrany poprvé
prosadil snížení rozpočtu na obranu impéria, a často označovaného za eurofila. Jeho cesta do
Wellingtonu, Canberry a Ottawy byla cestou do starých zemí Commonwealthu, spojeného
největší mírou sentimentu, ale především do zemí, které by případným přistoupením
Spojeného království do EHS nejvíce ztratily. Velká část jejich vývozů se totiž skládala
z potravin mírného pásu (pšenice, mléčné výroba, maso), a proto pro ně byla Šestka přímou
konkurencí. V případě britského přistoupení se dalo předpokládat, že jejich místo na britském
trhu zaujme kontinentální produkce. Britové měli v úmyslu v rozhovorech podtrhnout včasný
vstup do EHS, dříve než se naplno upevní společná zemědělská politika. V žádném případě
nesměla být dominia vyprovokována k otevřenému odporu, protože by se jim na podporu
mohly ozvat krajně konzervativní síly i opozice na britské domácí scéně.116
V předvečer Sandysova příjezdu se Keith Holyoake, novozélandský premiér, nechal
slyšet: „Nezaujímáme pozici psa, kterému se někdo pokusil vzít žrádlo…Přesto jsme si
nechali vypracovat co nejpečlivější studie a dosud jsme nenalezli alternativu, která by mohla
jakkoli kompenzovat smluvně zaručený neomezený bezcelní přístup našeho masa a mléčných
výrobků na britský trh.“117 Nový Zéland měl opravdu veškeré důvody věšet hlavu a stahovat
ocas mezi nohy. V porovnání s 17% v Kanadě a 22% v Austrálii, z Novém Zélandu směřovalo
53% vývozu do Velké Británie,118 přičemž jeho snahy diverzifikovat (třeba v podobě
obchodní smlouvy s Japonskem z roku 1958) neměly na jeho ekonomiku kýžený účinek.
Přestože si ve své bilaterální obchodní smlouvě s Británií z roku 1958 zajistili právo omezit
imperiální preferenci, ve skutečnosti nebyl novozélandský trh natolik atraktivní, aby ostatním
zemím stál za ústupky v citlivé oblasti zemědělství. Navíc by se na britském trhu, kam mířilo
až 75% celosvětového vývozu másla, bylo bez britské pomoci velmi těžké vyrovnávat
s dumpingem.119 Smutnýma očima tak jen sledovali rostoucí britské (a dánské) ambice na
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přistoupení k EHS, tím spíše že Francie předem jasně varovala Wellington, aby nepočítal
s kompenzací na kontinentálních trzích v případě britského vstupu. Když tedy Sandys přijel,
nečekala jej ostrá konfrontace. V podstatě i sám Sandys svou zmínkou o možném vypovězení
stávajících smluv o bezcelním dovozu v roce 1967 v případě přeplnění britského trhu znovu
upozornil, že Nový Zéland je příliš závislý na Velké Británii.120 Novozélandští představitelé
nemohli na Británii tlačit, a tak především zdůraznili, že místní (převážně zemědělská)
produkce121 se „dlouhodobě a přednostně zaměřovala na britský trh a jako taková je na něm
plně závislá.“ Přesto byl ve společném memorandu Sandys nucen uznat tuto závislost a
vyjádřil snahu najít v případě další neudržitelnosti bezcelních tarifů jiná „srovnatelná odbytiště
(comparable outlets).“ Také ujistil, že Británie by nemohla vstoupit do EHS, pokud by
novozélandský problém nebyl přijatelně vyřešen.122
Austrálie v padesátých letech promeškala možnost jednat s jednotlivými zeměmi
vznikajícího ESVO, když nabídla Velké Británii pomoc v jednáních mezi EHS a ESVO.
Doufala tak v prozkoumání styčných ploch s EHS a případně sondovat, zda by se s jeho
jednotlivými členy nedaly vyměnit některé imperiální preference za přístup na evropské trhy.
Tato snaha ale nepřinesla žádné ovoce123 a podobně ani samostatné vyjednávání s členy
EHS.124 Austrálie ale oproti Novému Zélandu měla nezměrnou výhodu: zatímco „je EHS
soběstačné u některých produktů – například se zásobuje 84% svých chlebových obilnin, 75%
svého hovězího a telecího a 90% másla – u komodit, které se Austrálie týkají nejvíce,
jmenovitě vlna a ovčí kůže, tomu tak není.“125 Podobně bylo spočteno, že „dvouprocentní
nárůst v prodeji vlny by se [na tomto trhu] vyrovnal desetiprocentnímu nárůstu ostatních
australských položek.“126 Austrálie navíc mohla těžit železné rudy, jejichž vývoz snadno
stoupal i přes rostoucí protekcionismus na světových trzích. Propojené evropské trhy bez
překážek tak pro ni mohly být spíše výhodou. Tento názor vyjádřil australský úřad vlády
(Prime Minister´s Department), pod jehož agendu tato oblast také spadala.127 Hlavní slovo
v australské zahraniční ekonomické politice si ale držel ministr obchodu a průmyslu, John Mc
Ewen, známý svou dravčí vyjednávací pozicí již od projednávání britsko-australské obchodní
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To se kromě másla týkalo především jehněčího, které bylo orientováno na britskou poptávku a po němž byla
mimo Británii poptávka téměř mizivá.
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se neukázala jako možná.
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Za jediné „úspěšné“ by šlo považovat jednání s Německem, které připustilo, že bude Austrálii naslouchat,
pokud by docházelo k diskriminaci jejího zboží.
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dohody.128 Tento politik stál od roku 1958 v čele Country Party, koaličního partnera
Menziesovy

Liberální

strany

(Liberal

Party).

Strana

čerpala

svou

podporu

od

svých venkovských voličů, a to zvláště v sektorech ovocnářství, mlékařství a cukrovarnictví.
Kdyby o tyto voliče přišla, byla by patrně odsouzena k zániku a její křesla by převzali právě
liberálové.129
V důsledku bylo stanovisko Austrálie k vstupu spíše dvojznačné. Nechtěla se postavit
proti britskému vstupu, zároveň by ale takový vstup musel být kompenzován dlouhou řadou
ústupků.130 Proto se australské diplomacii muselo výrazně ulevit, když Britové nechtěli vědět,
zda by souhlasila s přistoupením do EHS, pouze zda o něm mohou zahájit jednání.131
Mc Ewen byl pak zárukou, že Austrálie bude své zájmy bránit co nejtvrději a dobře si
rozmyslí, jestli vůbec bude s britským vstupem souhlasit.
Kromě těchto „sebestředných“ motivů z australské strany také zaznívala, zvláště z úst
Roberta Menziese, celková obava o budoucnost Commonwealthu. Že již Británie nemohla být
vedoucí silou dosvědčil nejen suezský neúspěch, ale například i závislost Austrálie na
spojenectví s USA.132 Ztráta plné politické suverenity britským přistoupením k EHS by měla
další rozkližující účinek. Sepsat společné komuniké trvalo více než deset hodin, nejen kvůli
ekonomickým požadavkům, ale i ve snaze hledat záruky pro Commonwealth. Vzniklý
dokument se pak nezdál uspokojující ani jedné ze stran. Británie příliš dobře tušila případná
komplikovaná jednání s Austrálií a Australané nahlíželi britská ujištění o konzultacích při
jednání a minimálním vlivu vstupu do EHS na Společenství velmi skepticky.133
V Ottawě se rozhodně dlouhodobě nelíbila perspektiva britského vstupu do EHS.
Kanada by tak zůstala ponechána před celními bariérami kontinentu a zároveň ve slabé
vyjednávací pozici pro případnou dohodu se Spojenými státy. Jako optimální řešení by se jí
patrně zdála zona volného obchodu (případně nízkých cel), které by se kromě jí samé
účastnily i EHS, ESVO a USA.134 Kanada v prosinci 1960 přistoupila k OECD, aby tak lépe
127
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poukázala na svůj zájem o obchod s Evropou.135 Při prvních zmínkách o britské přihlášce,
reagoval Diefenbaker poukazem především na ohrožení zemědělství.136 Ponecháme-li však
stranou společnou zemědělskou politiku, velkým kanadským problémem byla i vysoká cla. I
kdyby byly sníženy či zrušeny kvoty a cla na některé vývozní artikly, jako hliník nebo
novinový papír, na dovoz kanadského průmyslového zboží a látek by se takovéto ústupky
nedaly dojednat téměř s jistotou. 137
I zde navíc vnitřní politika poznamenala vztah k případné britské přihlášce.
V předvolebním roce se i toto téma stávalo důležitým. Diefenbaker a jeho vláda tak měla o
důvod víc postavit se k přihlášce negativně. Překvapivě byla ovšem nucena mírnit své
stanovisko, když se jí za něj dostávalo kritiky opozice.138 Nebylo cílem, ani právem Kanady,
zabránit britskému vstupu do EHS. Účelem bylo především tuto přihlášku co nejvíce
odsunout, aby mohly být pro Kanadu přece jen vyjednány co nejvýhodnější obchodní
podmínky.139 Sandyse tak čekalo ledové přijetí. Diefenbaker dokonce doufal, že se mu na
společné komuniké podaří prosadit myšlenku společného setkání premiérů Commonwealthu.
Přestože v tomto neuspěl,140 až hrozivě krátké komuniké nezaznamenalo žádný společný bod,
pouze jasné seznámení se vzájemnými – v podstatě protichůdnými – pozicemi.141 Sandys sám
o návštěvě v Ottawě napsal, že přes jeho veškeré přátelské snahy byli Kanaďané tvrdohlavě
přesvědčeni, že společný trh bude pro Kanadu „špatnou věcí“, a ať říkal cokoli, byl tento
jejich náhled neotřesitelný.142
Přesto by tato pozice, patrně nejostřejší z celého Společenství, mohla být považována
za paradoxní. Do Británie v roce 1961 směřovala jen asi šestina kanadského vývozu.143
Kanada by ve srovnání s jinými zeměmi Commonwealthu nebyla příliš zasažena. Ostrost lze
tak především připsat povaze Diefenbakerovy vlády, v jedné ze zpráv do Londýna
charakterizované jako vlády „průměrných, [kteří] jen občas pojmou širokoúhlý pohled na
některé z témat a jsou posedlí krátkodobými domácími důsledky.“ Diefenbaker si také
vysloužil nálepky „úzkoprsý, omezený, negativní a dogmatický.“144 Podle všeho měl právě
tento dogmatismus, konservatismus a také populismus určující vliv na nekooperativní
kanadský postoj.
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4.2.2.Thorneycroftova cesta
Britského ministra pro letectvo, Petera Thorneycrofta, známějšího z působení na
ministerstvu obchodu, kdy po odchodu z messinské konference mezi prvními uznal potřebu
narovnání se Šestkou, a rezignace z postu ministra financí v roce 1958, když se mu nedařilo
omezit rozpočtové výdaje, čekala cesta snazší.
Malajsko, kde si Británie i po dekolonizaci udržovala výrazný ekonomický vliv, se
nezdálo nadměrně znepokojeno. Hlavními pilíři tohoto vlivu se zdály kapitálové investice
z Velké Británie, přední postavení britském trhu v dovozu malajského kaučuku145 a podobně
úspěšný britský vývoz,146 podporovaný jedněmi z nevyšších imperiálních preferencí.147
Vzhledem k hlavním vývozním komoditám Malajsie, cínu a kaučuku, neměla země důvod se
cítit ohrožena, protože EHS na ně celní opatření neuplatňovalo.148 Naopak země by ze
společného trhu spíše profitovala. Vzniklé komuniké tak odráželo vzájemné porozumění.149
Pákistán se také nevzpouzel britskému vstupu do EHS. Jak uvedl pákistánský president,
Adžúb Chán, v době Thorneycroftovy návštěvy se zrovna zdržující v Londýně: „Myslím, ,,že
by bylo dobré, kdyby Británie ke společnému trhu přistoupila…Přestože jako členové
Commonwealthu užíváme jistých privilegií a rádi bychom viděli, že naše zájmy budou
ochráněny, nechceme stát v cestě britskému přistoupení.“ Vyjádřil tak podporu Evropě silnější
a protikomunistické.

150

Pákistánská ekonomika, po rozdělení Indie výrazně primérní,

produkovala především jutu. Dlouhodobý program industrializace ale znamenal potřebu
zabezpečení trhu pro narůstající množství průmyslového zboží, jež byla a ještě měla být
schopna vyvážet. Thorneycroft v tomto ohledu přislíbil, že na tyto pákistánské potřeby při
jednáních nezapomene a bude vládu případně konzultovat.151
Indie v letech 1960-61 posílala do Británie 26,8 % veškerého svého vývozu.152 Více
než polovinu tohoto vývozu tvořilo šest položek, z nichž nejvýznamnější byl čaj, který tvořil
asi třetinu celku.153 V době maximální snahy o industrializaci získala Indie řadu půjček,
výrazné množství i z Británie. Proto zdůraznila, že pro schopnost tyto úvěry splácet je pro ni
důležité vyvážet své výrobky, zvláště pak rostoucí množství průmyslového zboží.
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Indie, se svým světovým postojem nezávislé síly v zahraniční politice Třetího světa,
také podtrhla negativní dopady na všechny země Commonwealthu případným uzavřením
britského trhu. Měly být vyvinuty veškeré snahy ke zmenšení „rozdílů a problémů v rámci
Commonwealthu,“

154

což se týkalo obavy, že ne všem zemím Commonwealthu se podaři

uzavřít asociační dohodu s EHS.155 Thorneycroftův rozhovor s premiérem Džaváharlálem
Néhrúem také odhalil jeho obavy o budoucnost Společenství, které britský vstup do EHS
„s jistotou oslabí.“156
Podobně jako na Indii se i na Cejlon vztahoval čaj jako jeden z hlavních vývozních
artiklů (až 60% procent vývozu), přičemž zatímco do Británie se dovážel bezcelně, pro EHS
platilo 35% clo.157

4.2.3.Heathova a Hareova cesta
Kypr, jenž byl výhradně závislý na přístupu na britský trh,

158

žádal Británii,

zastoupenou Edwardem Heathem, o „zabezpečení těchto [svých] vitálních zájmů.“ Podobně
byl lord Perth zpraven v Západoindické federaci159 o potřebě zabezpečit vývoz citrusů,
banánů, cukru a dále bauxitu a olejů.160
Záludným oříškem byla cesta Johna Harea, ministra práce a „tichého ale pevného
stoupence“161 společného trhu, do Afriky, přesněji do Ghany, Nigerie, Sierry Leone a
Středoafrické federace.162 Memoranda, která odtamtud přivezl, se zdála až podezřele krátká,
když se o obsahu jednání chystal zpravit svou vládu osobně.

153

Čaj, bavlněné tkaniny, výrobky z juty, tabák, olejnice a kešu tvořily v roce 1960/1 71,9% vývozu do Británie,
v letech 1969/70 poklesl jejich podíl na 56,7%.
154
Commonwealth Consultations on Britain´s Relations with the European Economic Community, s.9-10.
155
Camps, Miriam, Britain.., s.344.
156
-, The Balky Partners in The Time, 21.7.1961, http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,8978073,00.html, platnost odkazu ke dni 11.5.2008.
157
Tamtéž. Čísla v tomto článku považuji za mírně nadhodnocená, ale pro Cejlon nemám k dispozici jiný zdroj.
158
V roce 1959 vyvezl na britský trh zboží v hodnotě 20,5 mil. dolarů, jeho obchod v rámci Commonwealthu byl
pak téměř zanedbatelný. (Goodwin, Craufurd D.W, Economic Dimensions of the Commonwealth in Hamilton,
W.B., Robinson, Kenneth, Goodwin, C.D:W (eds), A Decade of the Commonwealth, 1955-64, Duke University
Press, Durham 1966, s.502-501).
159
Útvaru v té době do rozpadu zbýval neceý rok.
160
Commonwealth Consultations on Britain´s Relations with the European Economic Community, s.21 a dále.
161
V originálu „dark horse“, Camps, Miriam, Britain.., s.343.
162
Ostatní africké země byly stále koloniemi, takže se pro ně počítalo s asociační dohodou podle IV. části Římské
smlouvy.

38

4.3. Afrika a britská přihláška
Od roku 1959, kdy díky zrušení dolarové diskriminace mohly nezávislé africké země
usilovat o diverzifikaci svého zahraničního obchodu, zůstával v jejich zájmu volný obchod a
také ochrana svých zájmů na stávajících trzích, tedy i britském. Britská přihláška ze září 1961
ohrožovala stávající výhody afrických zemí, když hrozilo, že by se na ně vztahovala společná
zemědělská politika a společný vnější tarif. Nastal tedy čas, aby si každá vybrala postup, který
by pro ni byl ten nejvhodnější.
Reakce na britskou přihlášku přišla téměř okamžitě – v politické rovině. Asociační
smlouva s EHS se zdála principielně nepřijatelná. Africké státy, s tak dlouhou zkušeností
evropské nadvlády, měly strach z jakýchkoli závazků společnému trhem. Ali A. Mazrui tuto
myšlenku vystihuje: „Ghana již má řadu obchodních kontaktů se členy EHS. Nicméně
závislost na Francii, Německu, Itálii či Británii, tedy jednotlivých zákaznících je jiná, než
nová závislost na nich jako sjednocené ekonomické entitě, která kolektivně vyjednává pro zisk
stejných podmínek. Asociace by pak tento jiný druh závislosti formalizovala.“163
Jakožto výrazný ideový vůdce afrického kontinentu, zaujal ghanský prezident Kwame
Nkrumah hned od počátku postoj jasně založený na tomto principu: „Aktivity společného trhu
jsou prolezlé nebezpečnými politickými a ekonomickými důsledky pro nezávislé africké státy.
Ta organizace zakládá pokus o nahrazení starých špatností, které se z našeho kontinentu
snažíme vymýtit.“164 Hned po Hareho odjezdu také vyhlásit, že Ghana by „byla nucena opustit
šterlinkovou zonu, aby tak zajistila svou obchodní pozici,“ kdyby Británie opravdu vstoupila
do EHS.165
Nigerie používala stejnou rétoriku, o strachu z „průmyslových Spojených států
evropských, které by nutily Afriku do pozice producenta surovin, které by pak cpaly do svých
továren.“166 Její vláda ale byla pružnější než ghanská a po neúspěšném prozkoumání možností
v rámci GATT i mezi jednotlivými členy EHS se rozhodla „zvážit možnost bližší ekonomické
spolupráce s africkými státy a asociaci mezi Nigérií a Evropským hospodářským
společenstvím.“167 Sierra Leone byla připravena přijmout asociaci, ale pouze v případě, že
Británie vstoupí. Jinak by hledala jinou formu narovnání s EHS. Ostatně, neměla velký důvod
se cítit ohrožena, protože svou železnou rudu a diamanty mohla vyvážet do EHS bezcelně.
Na konferenci premiérů Commonwealthu v září 1962 odmítly opakovaně Ghana a
Nigérie a nově i čerstvě dekolonisovaná Tanganika, Keňa a Uganda asociaci jako
163
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neokolonialistický prostředek.168 V Nigérii a Východní Africe však tento postoj nebránil
přistoupit na myšlenku jiné, zvláštní smlouvy s EHS. De Gaullovo veto je pak paradoxně od
hledání společné řeči s EHS nezastavilo, ačkoli Sierra Leone od svých plánů upustila.169

4.4. Od září 1961 do ledna 1963
Pozice jednotlivých zemí Commonwealthu se v průběhu jednání se neměly mnoho
důvodů měnit svůj postoj. Celkově tedy: „Vzhledem k neoddělitelné povaze ekonomických a
politických vztahů v rámci Commonwealthu, a vzhledem k politických a institucionálním
cílům Římské smlouvy, se ostatní země Commonwealthu obávaly, že členství Velké Británie
by od základu pozměnilo vztah mezi Spojeným královstvím a zeměmi Commonwealthu, že by
tento vztah ve skutečnosti mohl být natolik ohrožen, že by se oslabil Commonwealth jako
celek a v důsledku se snížila jeho efektivita jako celosvětového nástroje pro porozumění,
prosperitu a mír.“ Takto se vyjádřily ve společném komuniké na ekonomické konferenci
ministrů financí v září 1961 Akkře.170 Ani zde ani později nelze pozorovat, že by země
Commonwealthu hledaly společnou politiku, kterou by se chystaly koordinovaně vůči Británii
prosazovat. Ani nejostřejší a nehlasitější odpůrce vstupu, Kanada, nepřistoupila k lobování
napříč Společenstvím za zrušení této přihlášky.
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To ovšem neznamená, že na Brity nebyl

stupňován tlak. Dobrou ukázkou může být komentář dvou účastnících se kanadských ministrů
pro tisk krátce po skončení konference v Akkře, ve kterém ostře odsoudili britský zájem o
EHS.172
Pod tlakem z Commonwealthu, opozice i skeptiků z vlastní strany přistoupil Macmillan
v září 1962 přece jen ke svolání konference premiérů Commonwealthu do Londýna. Hned při
zahájení konference byli Macmillan a Heath nuceni čelit kritice jednotlivých zemí
Commonwealthu. Atmosféra byla tentokrát natolik vyostřená, že oproti běžnému ritu se
tentokrát proslovy jednotlivých politiků dostaly do tisku. Útočnou řadu zahájil Diefenbaker,
který se společně s Menziesem zdáli nejvíce znepokojeni případnou proměnou Společenství.
Indie a Pákistán, tušící ústupky v britském vyjednávání s EHS v oblasti dovozu průmyslových
výrobků z rozvojových zemí, také zaujaly ostrý postoj. Afrika, jež by skrz asociační dohody
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měla být nejméně poškozena, se stavěla proti na politickém základě, jediná Sierra Leone se
v té době ještě otevřeně nerozhodla pro asociaci a zůstávala nestranná. Jen Malajsko a
Trinidad a Tobago se zdály smířeny s dosavadním průběhem jednání.173
Konferenci se podařilo rozdělit do pracovních skupin podle zájmů jednotlivých zemí a
lze plně obdivovat úspěch britské diplomacie, když v závěrečném komuniké konference
nezaznělo jednoznačné odmítnutí dosud dojednaných podmínek, Heath nebyl nucen znovu
otevřít v Bruselu již uzavřené kapitoly a navíc se neozýval hlas po další konferenci premiérů
Commonwealthu.174 Macmillan sám pak konferenci označil jako „jasný úspěch pro britskou
vládu, přičemž jednání byla přiměřeně úspěšná v detailnějších bodech, takže vedoucí
osobnosti Commonwealthu mohly být spokojeny, ne-li nadšeny.“175

4.5. Průběh jednání o přistoupení Velké Británie do EHS
V podstatě každý požadavek Commowealthu, který Británie přibrala na svou agendu,
zhoršoval její pozici pro vyjednávání s Bruselem.176 Jestliže se Británie snažila vysondovat
všechny potřeby Commonwealthu, tak podobně Šestka musela urychleně konsolidovat svou
pozici. Ačkoli tak na podzim 1961 došlo k nějakým jednáním, v podstatě žádná nebyla
opravdová, při které by některá ze stran přistoupila k ústupkům. Od jara 1962 se Britové
snažili urychlit jednání a prodírat se skrze jednotlivá témata kupředu, což se jim celkem
dařilo.177
Pokud Spojené království na počátku optimisticky doufalo, že se mu podaří udržet
zvláštní podmínky pro obchod s Commonwealthem na úrovni před Římskými smlouvami,
Evropská komise upozornila, že „existují jasné hranice, mezi kterými se vyjednávání může
pohybovat a že se toto vyjednávání může týkat pouze přechodných ustanovení.“178 Britské
naděje ve zvláštní bilaterální dohody, které by udržely současné tarify mezi Společenstvím a
Spojeným královstvím,179 byly hned od počátku vyloučeny. Přidružený statut, opatření EHS
pro zvláštní vztahy se třetími zeměmi, které by zajistilo preferenční přístup k evropskému trhu
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výměnou za jistý evropský ekonomický (a politický) vliv byl nabídnut pouze africkým a
karibským státům,180 ale jak již víme shora, nesetkal se s pozitivním přijetím.
Surovinový „koš“ jednání v sobě nesl patrně nejméně komplikací, protože suroviny
podléhaly nízkým, či dokonce žádným clům, takže je stačilo pouze sjednotit. Tristně dopadlo
jednání o výrobcích rozvinutějších členů Společenství, tedy Kanadu, Austrálii a Nový Zéland.
Vnímány jako konkurence, bezcelní dovoz byl pro ně principiálně odmítnut. Pouze hrstka
jejich výrobků byla ponechána na nule, na ostatní se měla vztahovat décalage, postupné
navyšování cel.181 Snaha vyvážet více než dovážet ale vedla i protekcionismu EHS i vůči
rozvojovým zemím. Minimum položek182 bylo přijato pro nulové proclení, na ostatní se měla
vztahovat décalage.183 Šestka sice přislíbila Indii, Pákistánu a Cejlonu zvláštní obchodní
dohody, o kterých ale nebyla zatím připravena jednat (měly být uzavřeny do roku 1966).
Navíc se na bavlnu, textilie a jutu, hlavní indické a pákistánské vývozní artikly, čelící navíc
konkurenci umělých vláken, měla již od roku 1967 vztahovat plná výše vnějšího celního
tarifu. Na stejné podmínky pro Hong Kong navíc Šestka nebyla ochotna přistoupit.
Z tropických produktů byla nulová sazba pro čaj, na ostatní tropické plodiny ale nikoli.
Největším střetem zájmů se pak, jak se dalo předpokládat, staly potraviny mírného pásu.
Šestka, v níž se tentokrát v pocitu téměř národního ohrožení velmi hlasitě ozývala Francie
doprovázená souzvučně z Amsterodamu. Na britské návrhy kvot a nulových cel, odpovídala
opět slovem décalage doplněným o celosvětové dohody o stabilních cenách. Británie, jakožto
zájemce o vstup, by musela ustoupit a tudíž byla předem jasná nevýhodnost jakékoli dohody.
Jednání k tomuto „koši“ ale – pro dotčené země Společenství naštěstí – nebyla nikdy
dokončena.184 Byl uznán zvláštní případ novozélandské ekonomiky, zvláště mléčných
výrobků.185 Přesto ale od původních novozélandských návrhů pro volný vstup na evropský trh
došlo k výraznému posunu. Zřejmě by tento přístup másla186 byl pouze v omezeném množství
a na prodloužené přechodné období.187
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4.6.Zakončení kapitoly
Dne 28. ledna 1963 vetoval francouzský prezident britskou přihlášku. Měl k tomu
v podstatě tři hlavní a vzájemně související důvody. Jednak by Velká Británie mohla svým
vlivem narušit koncepci chráněného společného trhu i křehce se formující společnou
zemědělskou politiku. Mohla by tak hrát úlohu jakéhosi trojského koně Spojených států, když
stále ještě, stejně jako USA, zastávala principy volného obchodu. Také by její zvláštní vztahy
s USA narušovaly de Gaullovu vizi sjednocené Evropy jako třetí síly. Británie by nebyla
ochotna sdílet svá ani od Spojených států získaná jaderná tajemství, nebo se stavět proti dolaru
jako rezervní měně, vědoma si zvláště po zkušenosti s Jižní Afrikou, že i zlato má svou
národnost. Přesto, hlavní překážkou, kterou i de Gaulle sám jmenoval, se stal
Commonwealth.188 Británie stále ještě nebyla připravena se vzdát svého zvláštního postavení
ve světě, a tato přihláška byla v podstatě jen novým prostředkem, jak zajistit britské cíle.
Přestože dopředu věděla, že její přihláška do EHS si nesmí klást žádné podmínky,189
podmínky si kladla, a to nejvíce právě pro Commonwealth. Tato taktika se jí v krátkodobém
měřítku vyplatila: na domácí politické scéně přihláška Conservative Party nepoškodila, USA
mohly být spokojeny s britskými snahami a de Gaullovo veto zanechalo EHS v krizi. S vetem
ale zároveň padla vize napojení Commonwealthu na EHS. Tyto kruhy se tak již na rozdíl od
původní vize nedaly skloubit.
Commonwealth tímto britským krokem plně pochopil, že napříště bude Velká Británie
muset upřednostnit jen jeden kruh a že její ústupky ve vyjednávání jasně naznačují, o který
kruh patrně půjde, ačkoli se s tím bude napřed muset smířit domácí opozice. Co započalo
v padesátých létech, přetrvalo. Británie byla nadále připravena na úkor Commonwealthu k
ústupkům, země se přímo neúčastnily jednání190 s EHS, ale ani se nespojily ve společné snaze
zabránit britské přihlášce.
Z konference premiérů Commonwealthu v Londýně 1962 tak vyplynulo, že přes svůj
kritický postoj k britskému kroku země Společenství nenabídnou jinou alternativu. Británie
byla připravena pokračovat v jednáních do konce, i přes ostře vyjádřené výhrady zemí
Commonwealthu. Konference premiérů Společenství s sebou nepřinesla žádná převratná
řešení, britská přihláška jen dále poškodila narušené pojivo ekonomických vztahů. Instituce
Společenství se tak nacházela v bodě jistého obratu.191
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IV. WILSONOVA PŘIHLÁŠKA –ALESPOŇ VÝSEČ?
5.1. Trnitá cesta labouristů k přihlášce
Po celou dobu v opozici se Labour snažila vyjít vstříc potřebám Commonwealthu. Po
úspěchu ve volbách v roce 1964 také dostála svému předvolebnímu slibu, když bylo ještě
v říjnu zřízeno zvláštní ministerstvo pro rozvoj zámoří (Ministry of Overseas Development).192
Vzhledem ke zděděnému rozpočtovému schodku (800 milionů liber) ovšem také nasadila na
veškeré dovážené zboží patnáctiprocentní celní přirážku. Tento krok jen dále prohloubil
nedůvěru jednotlivých zemí Commonwealthu, i když byl brzy pod tlakem vzat zpět. Když pak
na konferenci premiérů Commonwealthu (1965) Wilson prosadil konání konferenci ministrů
obchodu, při jejích přípravách a průběhu jasně vyplynulo, že cesta k prohlubování vzájemných
obchodních vztahů nevede.193
V prosinci Ghana a Tanzanie přerušily na téměř rok diplomatické vztahy se Spojeným
královstvím, kvůli jeho postojům k rhodeskému jednostrannému vyhlášení nezávislosti.
Mezitím proběhly v lednu a září 1966 konference premiérů Commonwealthu, z nichž tu
druhou Wilson sám označil jako „nejhorší doposud konanou.“194
Vzájemné ekonomické propojení bylo narušeno nejen poklesem vzájemné důvěry po
první přihlášce a rostoucím britským obchodem s EHS,195 ale i v průběhu Kennedyho kola
GATT a jednání konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD), kdy se otevřela šance
k přístupu zemí Commonwealthu na nové trhy, pro což byly ochotny obětovat i imperiální
preferenci. Podobně Británie přistoupila na omezení cel všem rozvojovým zemím, čímž
preference začínala zcela ztrácet smysl.196 Navíc britská zahraniční pomoc, do padesátých let
narůstající, ačkoli rozdělovaná mezi stále více dekolonisovaných hladových krků zůstávala
v druhé polovině šedesátých let ve stejné výši nebo se dokonce snižovala.197 A při
opakovaných finančních potížích přistoupila v květnu 1966 vláda k omezení vývozu
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soukromých investic z Británie.198 O měsíc později pak vláda rozhodla o prozatím tajných
úsporných opatřeních v oblasti obrany, jež v roce 1968 měla vyústit ke stažení britských
z oblastí „na východ od Suezu.“ Finanční krize roku 1966 se tak pro Harolda Wilsona zřejmě
stala bodem definitivnímu posunu k přihlášce do EHS, která byla podána 30.dubna 1967.

199

Po zkušenosti roku 1962 nikdy nebyla svolána zvláštní konference premiérů. Přímo o
podmínkách se vlastně nikdy nejednalo, takže se rozladění Commonwealthu nebylo na místě
Nad celou přihláškou navíc visel Damoklův meč de Gaullova veta, který dával malou naději
jejímu úspěchu. 200

5.2. Reakce zemí Commonwealthu na druhou přihlášku
EHS při obnovování smlouvy se bývalými zámořskými teritorii zabudovalo do nové,
tzv. Yaundské konvence z roku 1963 požadavky, které se objevily u afrických zemí během
první přihlášky. Konvence tak garantovala, že pro asociované země nebude nutností nabídnout
preference za přístup na společný trh a že bude zřízena zvláštní rada pro asociaci, se kterou
země budou rovnými partnery ve vyjednávání.201
První se cestou dohody s EHS vydala Nigérie, když dojednala Lagoskou konvenci, ve
které byla dokonce ochotna k ústupkům na úkor Británie. Po vypuknutí tamější občanské
války ale smlouva nikdy nevstoupila v platnost. Na již vyšlapaný chodníček ale neváhaly
vstoupit Keňa, Tanzanie a Uganda. Zahájily jednání s EHS ještě v roce 1964 a dosáhly dohody
v červenci 1968 podpisem dohody z Arushy, znovu mírně upravené v září 1969. 202 Když tedy
bylo v únoru 1966 zjišťováno, jak by se jednotlivé vlády postavily k nové přihlášky, vyšlo
najevo, že Sierra Leone, Zambie, Malawi, Gambie a dokonce i Ghana203 již zvažovaly asociaci
s EHS, bez ohledu na britské členství.204 Pouze Lesotho, Botswana a Svazijsko, v celní unii
s JAR, by byly zřejmě potřebovaly zvláštní formu marockých protokolů.205
Pákistán, Indie a Sri Lanka získaly během Kennedyho kola ústupky pro čaj, tkaniny a
některé další složky své produkce. Stále také měly na paměti zvláštní dohody, jak se na ně
narazilo při jednáních o první přihlášce. Tušily už, že pokud vůbec dojde k ústupkům, tak
budou velmi omezené.206 Umístění vývozu másla, kterým se živily 3 miliony bohatých
198
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Novozélanďanů, nad průmyslové výrobky 540 milionů chudých Indů207 se přirozeně nemohlo
setkat s kladnou odezvou. Indie měla také výrazně horší pozici pro jednání s EHS než africké
státy, což v ní dále posilovalo pocity neokolonialismu.208 Celkově ovšem v regionu
převažovalo znepokojení ekonomického rázu.
V Kanadě Diefenbakera vystřídal Pearson, kterému tolik nevadila závislost na americké
ekonomice, což potvrdila vzájemná dohoda o motorových vozidlech z roku 1964. Ani odtud
se neozývaly politické obavy o osud Společenství v takové míře, jak je zdůrazňoval
dogmatický Diefenbaker.
V Karibiku byla přihláška vítána čelnými politiky Trinidadu a Jamajky jako případný
prostředek pro lepší navázání vztahů s okolními – (dříve) francouzskými a nizozemskými
územími. Byly také vyjádřeny obavy o přiznání asociačního statutu a budoucnost dohody
Společenství o cukru (Commonwealth Sugar Agreement), zaručující producentům této
komodity výhodný odbyt na britském trhu.209
Kypr byl více než obavami o svůj vývoz citrusů znepokojen nacionálními aspekty
asociačního vztahu.210 Vztahy s Maltou stejně již nemohly být horší, protože tamější
ekonomika měla utrpět ohromné ztráty právě v důsledku sníženého rozpočtu na obranu. Tento
aspekt vyvstával i ve vztahu se Singapurem a Malajsií, kde sice byla v předešlém roce
ukončena Konfrontasi s Indonésií, ale region se i nadále cítil ohrožen komunistickým
nebezpečím. 211
Stejný aspekt hrál také klíčovou úlohu v australském postoji. Jejich snaha o udržení
Británie v prostoru jihovýchodní Asie vedla ke snížení tlaku na přihlášku. K tomu jako další
faktory přispívala vysoká pravděpodobnost de Gaullova veta, bezmocnost v nabídce jiné
alternativy nebo prohloubení vzájemných obchodních vztahů a nezájem vzbudit zájem
veřejného mínění o případné negativní dopady vstupu, takže reakce zůstala vcelku
bezvýrazná.212 Zatímco v době první přihlášky směřovalo do Británie 26,5% všech
australských vývozů do Británie, v době druhé toto číslo činilo již jen 17,4 %, celkový objem
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tohoto vývozu zůstal ale přibližně stejný.213 Australané se snažili zdůraznit potřebu přístupu
všech svých produktů na evropské trhy a odmítali tak britský tlak, by určili priority pro
vyjednávání. V postatě ale tato strategie neměla smysl, protože Komise zřejmě měla v úmyslu
oprášit décalage a Britové by na ústupky přistoupili ještě snáze, než při prvotních
jednáních.214
Novozélandské priority byla naopak od počátku jasné. Jediný krok, ke kterému se Nový
Zéland v mezičase odhodlal byla obchodní dohoda s Austrálií (New Zealand – Australia Free
Trade Agreeement, NAFTA) z března 1966, která byla jistě výhodná pro obě strany, ale
rozhodně nesplnila australská očekávání pro celkové uvolnění obchodu. Na japonskou
inicitiativu k multilaterální spolupráci nedokázala ani jedna z těchto zemí zareagovat
dostatečně vstřícně.215 Zatímco ale měla Austrálie na vývoz suroviny, novozélandská
produkce zůstávala především zemědělská. Na britský trh tak mířilo 83% novozéladského
jehněčího, kterému místo 12% preference hrozilo 20% clo, 86% másla a 78% sýrů, jejichž
cena se pro britského zákazníka měla až zdvojnásobit. Novozélanďané se ale zdáli ukolébáni,
když se jim podařilo získat příslib Evropské komise, že budou považováni za „zvláštní
případ,“ i obnovením obchodní smlouvy s Brity až do roku 1972 a jejich ujištěním, že budou
pro Zéland hledat trvalé „odpovídající záruky.“216

5.3. Commonwealth v krizi?
Šterlinková zona si v šedesátých letech zachovávala svá pozitiva častých vzájemných
konzultací o fiskální politice, držel se pevný kurs směnitelnosti libry i rezervy. Stále se velká
část obchodů prováděla v librách a zůstával zvláštní přístup na londýnský kapitálový trh.217
Proměnily se ale zájmy účastnících se zemí, které na rozdíl od Británie hledající stabilitu byli
ochotny pro expanzi vlastního průmyslu ochotny podstoupit i krátkodobou inflaci. Británie se
navíc v rámci systému stávala dlouhodobým dlužníkem, zatímco ostatní země věřiteli. Země
se konečně rozhodla rezignovat na rezervní roli šterlinku v listopadu 1967, kdy devalvovala.218
Na základě rozhodnutí přijatých již v roce 1966 také došlo v lednu 1968 stažení jednotek na
východ od Suezu. Tato dvě rozhodnutí v podstatě značila rezignaci na snahy o udržení
samostatného britského velmocenského postavení.
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Británie si v průběhu šedesátých let vysloužila ze strany Commonwealthu politiku
kompromisů a lavírování, když například nebyla schopna nabídnout efektivní řešení pro krizi
v Rhodesii, za svou reakci na Biafru v Nigerii, za podporu Spojených států ve Vietnamu, za
omezení občanství a imigrace do země.

219

Do velké míry byla tato míra proměny dána

„větrem změn,“ který po roce 1960 celým impériem vanul a vytvořil tak u jednacího stolu
společenství více než dvaceti rozdílných členů, kteří mohli jen stěží zaujmout jednotné
zahraničně politické stanovisko.220 Trevor R. Reese ve svém článku psaném těsně před
konferencí v roce 1965 si velmi dobře všímá pesimistických pohledů na Commonwealth, které
ve své době nebyly bez svého opodstatnění. Zároveň ale nepropadá obavám o osud
Společenství, když upozorňuje, že si tento kruh je vědom svých výzev. Mělo by dojít
k omezení rozvratných diskusí na konferencích, být přesněji vymezena procedura jednání,
vládnoucí strany by místo principielního měly ke Commonwealthu zaujmout praktický
přístup. V roce 1965 již existovaly plány na společný sekretariát a nadaci. Diskutovala se
přijatelnost společného soudního či arbitrážního orgánu a možnost působení Commonwealthu
jako mezinárodního aktéra, včetně vojenské spolupráce.221 Reese také poukázal na možnost
Velké Británie vzdát se vůdčí úlohy v Commonwelthu.222
O rok dříve, v červenci 1964 konferenci premiérů Commonwealthu nečekaně padl
Nkrumahův návrh na vytvoření společné instituce, která by snáze překlenula narůstající
rozdíly mezi těmi, kdo „mají“ a kdo „nemají,“ a setkal se s vřelou odezvou.223 Na konferenci
v červnu 1965 byl nově vdechnut život Sekretariátu Commonwealthu, když byl vybrán
kanadský Arnold Smith jako generální sekretář. Nová nezávislá struktura nejen převzala od
ministerstva pro Commonwealth organizační agendu konferencí, ale i vzájemnou
zprostředkovatelskou funkci jak pro technickou spolupráci, tak pro udržování politické
koherence Společenství,224 ve kterém navíc vzrostl význam diskuse, protože mohla být
efektivní a mnohostranná zároveň. Vznikem Sekretariátu se navíc podařilo oddělit britskou
zahraniční politiku a organizaci Společenství.225
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5.4. Zakončení
Tak jako u předchozí přihlášky byl i tentokrát Commonwealth informován v předstihu
a byly zjišťovány jeho postoje a potřeby, ačkoli je zřejmé, že tentokrát na ně byla Británie
připravena brát ohledy ještě menší než doposud. Reakce byla tentokrát ekonomického rázu,
kde ale jednotlivé země již tušily, co je očekává. V politické rovině se živým tématem stalo
spíše

opuštění

britských

vojenských

závazků.

Původně

proklamované

obavy

z neokolonialismu se z Afriky vytratily, když jim EHS vyšlo vstříc, ačkoli například v Indii
k tomu nebyl důvod.
V rovině mimo rámec národních zájmů by se zdálo, že s odchodem uvážlivého Néhrúa
a Menziese i zapáleného Diefenbakera se vytratil prvek obavy o budoucnost Společenství.
Opak je ale pravdou, tento prvek se totiž mezitím zhmotnil v Sekretariátu Commonwealthu,
který oddělil britskou zahraniční politiku stranou. Wilsonova přihláška se tedy obešla bez
kritiky Británie za rozvracení Commonwealthu.
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ZÁVĚR
Jednání o evropské zoně volného obchodu jasně prokázalo, že za stávajících podmínek
není Commonwealth schopen nabídnout Velké Británii životaschopnou alternativu společného
trhu. Zemím Společenství se nepodařilo postavit dostatečně silnou vyjednávací pozici, s níž by
koordinovaně prosazovaly své zájmy při jednání s EHS. Pozice vyjednavače tak při jednání o
evropské zoně volného obchodu zůstala plně v britských rukou. Ostatně, bylo plně v zájmu
Velké Británie držet jednotlivé země stranou jednání, protože by jejich přítomnost
komplikovala její pozici. Při následném jednání o ESVO se také poprvé ukázalo, že Spojené
království je ochotno přistoupit na ústupky na úkor členů Commonwealthu.
Tyto precedenty se pak v plné míře projevily při vyjednávání o Macmillanově přihlášce
a, přestože nedošlo k dostačujícím jednáním, lze takovýto průběh předpokládat i u Wilsonovy
přihlášky. Spojené království pokaždé země o svém úmyslu informovalo s předstihem,
seznámilo se s jejich připomínkami a zavázalo se pravidelně informovat o průběhu jednání na
schůzkách Commonwealthu. Po špatné zkušenosti z roku 1957, kdy Diefenbaker podryl
britskou pozici pro jednání s Evropou návrhem na prohloubení obchodních vztahů
v Commonwealthu a s Británií, byla zřejmá snaha se vyhnout konání konferencí premiérů
v průběhu jednání o přihlášce, ačkoli v roce 1962 se tato konference nakonec uskutečnila.
Země se smířily s problémem formulace společných pozic, takže ani Kanada, nejhlasitější
odpůrce první přihlášky, nelobovala v rámci Commonwealthu za společnou věc. Země, opět
po novozélandském a australském neúspěchu ve snaze získat místo u stolu při jednání o FTA,
ponechaly později jednání s EHS bez odporu na Velké Británii. Pouze Austrálie projevila při
první přihlášce zájem o připuštění k jednacímu stolu, což se také pro několik jednání stalo.
Zároveň ale neměla tato malá účast v jednání žádný praktický dopad na jeho výsledky.
V mezidobí také některé země vyvinuly snahu o samostatné jednání s EHS. Africké
státy vyjednaly zvláštní obchodní smlouvy s EHS, ostatní země ale ve svých samostatných
jednáních mnoha úspěchů nedosáhly.
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Zatímco reakce na FTA a ESVO byly celkově spíše vyčkávající, motivy reakce přímo
na přihlášky lze lépe rozpoznat. Není úmyslem zaškatulkovat jednotlivé reakce. Takový krok
by se zcela zřejmě příčil jejich velmi specifické povaze dané reáliemi jednotlivých zemí.
Nicméně lze v těchto reakcích vypozorovat rozdílnost motivů, jak byla zmíněna v úvodu.
Místo přesného škatulkování k těmto motivům ale uvádím spíše trendy a příklady.
Ekonomické motivy mohly vést k přijetí přihlášky v případě Malajska vyvážejícího
suroviny, které nepodléhaly clům, a malého Trinidadu, který doufal navázat vztahy s okolními
ostrovy připojenými k EHS asociační dohodou. Země s velkou produkcí potravin mírného
pásu a země s více či méně rozvinutou industriální výrobou mohly očekávat omezení přístupu
na trh EHS a tedy zákonitě zaujímaly negativní postoj.
Do těchto prvotních reakcí se pak mohly mísit domácí politické důvody, například
v Austrálii byla snaha chránit voliče menšinové koaliční strany tamějším ministrem průmyslu
a obchodu Mc Ewenem, Nový Zéland pro svou politickou stabilitu potřeboval zajistit co
největší odbyt, protože většina obyvatelstva pracovala v malém v zemědělství se zaměřením
na export, kanadský premiér Diefenbaker pak volil předvolební rétoriku. Překvapivé se zdálo
odmítnutí afrických států, když jim byla nabídnuta asociační dohoda. Odmítaly ji přijmout
jako formu neokolonialismu. Zde byla zřejmě vůdčí Nkrumahova panafrická perspektiva.
Objevily se i obavy o budoucnost instituce Commonwealthu. Ty lze vysledovat u Menziese a
Néhrúa.
Při druhé přihlášce, kdy byla reakce tlumenější než při první, lze ekonomickou reakci
vysledovat především v Indii, Pákistánu a na Sri Lance a dále v Austrálii a na Novém Zélandě,
kde se postoje od první přihlášky příliš nezměnily. V domácí politické rovině lze pozorovat
obavy z omezení britského omezení vojenských výdajů, zvláště vyjadřované v Malajsii a
Singapuru a na Maltě, ale ovlivňující i australskou politiku. Specifické byly i obavy
z národnostních implikací asociační dohody na Kypru.
Materiály, se kterými jsem pracovala, nezaznamenaly obavy o soudržnost
Commonwealthu. Zřejmě si tento jev lze vysvětlit vznikem a efektivním fungováním
Sekretariátu Commonwealthu, který oddělením britské zahraniční politiky od institucí zabránil
rozpadu Commonwealthu, když se z něj vytratil původní ekonomický integrující prvek, a
nahradil jej prohloubeným dialogem a rozvojovou spoluprací.
O tom, že se v takto přetvořeném, rozevřeném kruhu Commonwealthu Británii lépe
dýchalo svědčí právě absence „zahraničně“ politické kritiky u Wilsonovy přihlášky, ačkoli
zapřísáhlý stoupenec impéria Churchill by s takovým uvolněním sotva souhlasil.
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SUMMARY
The thesis deals with reaction of the Commonwealth countries to the British
involvement with the Common market during FTA and EFTA negotiations in 1956-1958, the
first application for membership under Harold Macmillan (1961-1963) and the second under
Harold Wilson (1967). Although a lot of research still needs to be done to analyse the
approaches of individual member countries, the current amount of literature allowed the three
rounds of negotiations to be put into a chronological order and provide a basic overview.
Based on this overview, patterns in reactions of the Commonweath countries can be followed.
Firstly, during the FTA and EFTA negotiations principles were adopted, which
remained mostly untouched during the forthcoming applications. This means that the
Commonwealth would always be informed in advance, be scrutinised for comments and needs
but not allowed to participate effectively in the negotiations, which would remain firmly in the
hands of the British. Not being able to offer much in return, the Commonwealth countries also
dismissed the possibility of a common approach to open negotiations straight with the EEC.
Thus, for any assets or damages coming out of the negotiations it would be dependent on the
British. On the other hand, the British needed to secure acceptance of the Commonwealth with
the conditions negotiated in order to push the decision through on the domestic scene.
However, while British world role was declining the Commonwealth countries had to be ready
to accept more and more concessions.
Secondly, a large scale of different determinants can be identified in the reactions of the
individual countries. Apart from economic reasons, which made for instance Malaya as a raw
material producer welcoming while temperate foodstuffs and manufactured goods producing
countries reluctant to the British entry, there were domestic political reasons. This would for
example mean that Mc Ewen´s Country Party electorate in Australia would get special
protection or that Diefenbaker would handle the matter in a populist manner just before
elections. The surprisingly strong argument for EEC as a neocolonialist institution spreading
quickly through Africa under Nkrumah´s sway diminished when EEC proved flexible for
special arrangements. During the first application, concerns about the institution of the
Commonwealth were voiced by Menzies and Néhrú. This kind of concerns did not appear
with the Wilson application as they had probably been eliminated through the creation of the
Commonwealth Secretariat in 1965.
Generally speaking, the Commonwealth countries adopted a wait-and-see approach
during the FTA and EFTA negotiations. Their reaction was the strongest in 1961-3. In 1967 it
prooved rather muted.
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RÉSUMÉ
Práce vedle sebe zcela nově staví reakce Commonwealthu na britské jednání s EHS
o plánu G (1956-8), Macmillanovu přihlášku (1961-63) a Wilsonovu přihlášku (1963). Tato
nově vzniklá posloupnost pak umožňuje hledat v reakci zemí Commonwealthu jednotící
prvky.
Zde lze tvrdit, že jednání o FTA a ESVO položilo precedenty, které pak měly svou
kontinuitu i během přihlášek. Commonwealth byl vždy informován v předstihu, zjištěna
stanoviska jednotlivých zemí, kterým pak bylo přislíben pravidelný přísun informací o
jednáních. Země Commonwealthu se nikdy nedostaly k hlavním rozhodnutím u jednacího
stolu, naopak byla z britské strany jasně patrná snaha je od něj držet do nejdále. Zemím
Společenství se v druhé polovině padesátých nepodařilo postavit dostatečně silnou
vyjednávací pozici, s níž by koordinovaně prosazovaly své zájmy při jednání s EHS, a již
nepřistoupily k hledání nové společné pozice. Jednání tak v podstatě zůstalo v britských
rukou. Bylo v zájmu Británie, aby pro ně dojednala co nejlepší podmínky, aby pobouření zemí
Commonwealthu nenarušilo proces přijetí na domácí scéně. S chřadnutím velmocenských
postojů v Británii musely ale země Commonwealthu očekávat, že bude na úkor jich samých
ochotna k více ústupkům.
Při srovnání reakcí lze také rozpoznat motivy jednotlivých zemí. Z domácích motivů se
objevují jak ekonomické – zde například vstřícnost producenta surovin Malajska oproti
negativním postojům producentů potravin a průmyslového zboží – tak lokálně politické.
Například australský ministr průmyslu a obchodu Mc Ewen bránil zájmy svého elektorátu
nebo kanadský premiér Diefenbaker s tímto tématem taktizoval před volbami. Ghanským
prezidentem Nkrumahem prosazované pojetí EHS jako neokoloniální instituce bylo
odbouráno dostatečně flexibilním přístupem ze strany EHS. Z úst australského premiéra
Menziese a indického Néhrúa zazněly při první přihlášce obavy o budoucnost
Commonwealthu jako instituce. Při druhé přihlášce se ale takové hlasy již neozvaly, patrně
protože v roce 1965 došly uklidnění zřízením Sekretariátu Commonwealthu.
Celkově byla reakce na plán G spíše vyčkávající, při první přihlášce se objevila
nejbouřlivější odezva, druhá přihláška již měla většinu hran otupenu a reakci vyvolala
klidnější.
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Příloha č. 1: Průběh dekolonizace britského impéria a členství jednotlivých zemí
v Commonwealthu (tabulka)
Velká Británie

-

COMMONWEALTH
1931

Kanada
Austrálie
Newfoundland

1867
1901
1907

1931
1931
1931

Nový Zéland
Irsko

1907
1921

1931
1931

Egypt
Jižní Afrika

1922
1920

1931

Irák
Jordánsko
Indie
Pákistán

1932
1946
1947
1947

1949
1949

Barma
Palestina
Sri Lanka
Súdán
Ghana
Malajsko

1948
1948
1948
1956
1957
1957

1948
1957
1957

Kypr
Nigérie

1960
1960

1961
1960

Britské Somálsko

1960

-

Kuvajt
Sierra Leone
Tanganika

1961
1961
1961

1961
1961

Samoa
Jamajka
Trinidad/Tobago
Uganda
Keňa
Sarawak

1962
1962
1962
1962
1963
1963

1970
1962
1962
1962
1963
-

Zanzibar

1963

1963

Malawi
Malta
Zambie
Maledivy
Gambie

1964
1964
1964
1965
1965

1964
1964
1964
1982
1965

ZEMĚ

SAMOSTATNOST

59

POZNÁMKY

Westminsterský
statut
W. statut
W. statut
W. statut, od 1934
pod br.správou, 1949
připojen ke Kanadě
W. statut
W. statut; odchod
1948
W. statut; odchod
1961; návrat 1994

odchod 1972; návrat
1989; pozastaveno
členství 1999;
připuštěn 2004;
pozastavené členství
2007

členství navazuje
vznikem Malajsie v r.
1963
pozastaveno
členství v l. 1995 1999
spojilo se s it.částí v
Somálsko

od roku 1964 se
spojuje se
Zanzibarem v
Tanzanii

od 1963 součást
Malajsie
od 1964 součást
Tanzanie
(Njasko)
(Severní Rhodesie)

Singapur
Barbados
Botswana
Guyana
Lesotho
Jemen
Nauru

1965
1966
1966
1966
1966
1967
1968

1965
1966
1966
1966
1966
1968

Mauritius
Svazijsko
Fidži

1968
1968
1970

1968
1968
1970

Tonga
Katar
SAE
Bangladéš

1970
1971
1971
1971

1970
1973

Bahrajn
Bahamy
Grenada
Nová Guinea

1972
1972
1974
1975

1973
1974
1975

Papua
Seychely
Dom. Rep.
Solomonské ovy
Tuvalu
Kiribati
Sv.Lucie
Sv. Vincent
Zimbabwe

1975
1976
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1980

1975
1976
1978
1978
1978
1979
1979
1979
1980

Antigua a Barbuda
Belize
St. Kitts and Nevis
Brunej
Namibie

1981
1981
1983
1984
1990

1981
1981
1983
1984
1990

Kamerun

1960/61

1995

Mosambik

1975

1995

Hong Kong

1997

-

zvláštní členský
statut v l. 1968-9,
opět od 2006

odchod 1987, návrat
1997, členství znovu
pozastaveno od 2006

nezávislost na
Pákistánu

jako Papua – Nová
Guinea
-II-

(J.Rhodesie),
suspendováno 2002,
odchod 2003

nezávislost získána
na Jižní Africe
nezávislost na
Francii a Británii
původně
portugalský
navrácen Čínské
lidové republice

Zdroj: Commonwealth Secretariat 2008, CIA World Factbook, 2008
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Příloha č. 2: Princip multilaterálního obchodování (schema)
Nechť země A, B, C jsou uzavřeným obchodním systémem a obchodují spolu v blíže
nespecifikovaných jednotkách.
a) země obchodují multilaterálně

C
20
10

40

Celkový objem obchodu:
30

20+10+30+40+50+60 = 210

A

B
50

Komentář:

60

Země A má přebytek z obchodu se zemí C, proto si zároveň může dovolit deficit se
zemí B. Tak je to i s ostatními účastníky systému. Podmínkou prosperity systému
zůstává jeho vyrovnaná celková platební bilance.
Výhody dále narůstají v podmínkách omezených možností světového trhu. Systém
diskriminuje třetí země, které nejsou do systému zapojeny, a prohlubuje dále obchodní
vztahy zúčastněných.

C
b) země obchodují bilaterálně
10

Celkový objem obchodu:
10+10+30+30+50+50 = 180

30
30

10

A
50

Komentář:

B

50

Země A obchoduje se zemí B pouze do vyrovnání vzájemných obchodních bilancí.
Navýšení obchodu je možné pouze, když některá z těchto dvou zemí nabídne protistraně
půjčku. Je-li na světových trzích nedostatek kapitálu, prohlubuje se dále nevýhodnost
čistě bilaterálního způsobu obchodování.
Dle: Maddock, R.T., British Foreign Policy…, s.441
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