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Seznam a vysvětlení použitých zkratek

OPEC - Organisation of the Petroleum Exporting Countries - 
Organizace zemí vyvážejících ropu
EAG - Energy Action Group - Energetická akční skupina
OECD - Organisation for Economic cooperation and development -
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
NATO - North Atlantic Treaty Organisation - Severoatlatická
aliance
OSN - Organizace spojených národů
IEA - International Energy Agency - Mezinárodní agentura pro 
energii
MMF - Mezinárodní měnový fond 
SB - Světová banka
SAP - Structural Adjustement Programmes - PSP - Program
strukturálního přizpůsobení
RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci
PDVSA - Petróleos de Venezuela
PEMEX - Petróleos Mexicanos
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Úvod

Organizace OPEC je v současnosti nejvýznamnějším kartelem na 
světě. Vliv OPEC je proto znatelný v mezinárodních vztazích a 
tento vliv se nesnižuje. Na šachovnici mezinárodních vztahů a to 
zejména od roku 1973 vyvolal revoluci. Získal silné postavení a 
daří se mu někdy úspěšně a někdy méně úspěšněji ovlivňovat cenu 
ropy a tím i konjunkturu konzumentů ropy. Svými petrodolary a 
jejich investováním v zemích třetího světa nastartoval a následně 
tvrdě uhasil naděje těchto států v rychlý ekonomický a politický 
pokrok. Do dnešních dnů jsou jeho zasedání bedlivě sledována a 
jejich vliv analyzován na prvních stranách nejprestižnějších 
světových médií.

Studium OPEC je stále pro výzkum mezinárodních vztahů vysoce 
relevantní zejména s ohledem na aspekt bezpečného přístupu k ropě 
jako strategické surovině. Toto je jednou ze
zahraničněpolitických priorit Spojených států po 11.9.2001 a 
prioritou prohlášenou v Americké zprávě o národní energetické 
politice z roku 2001, pověstné „Cheneyho zprávě". Dobytí Iráku 
Spojenými státy by eliminovalo vliv Saúdské Arábie na stanovování 
cen ropy ve světě. (Saddám Hussein a George H. W. Bush 
Nedokončený byznys, zpravodajský server Zprávy 24)

Otázky, které by bylo dobré zvážit je budoucnost OPECu z pohledu 
tenčících se zásob ropy. Podcenění situace v minulosti
při formování OPEC by mělo upozornit na potencionální vznik 
kartelu vývozců plynu.
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Ve dnech kdy dokončuji tuto práci je cena ropy na historických 
maximech a jistě nelze říci, že kartel OPEC řekl své poslední 
slovo. Studium vlivu tohoto kartelu na mezinárodní vztahy 
v minulosti může posloužit i pro analýzu budoucího vývoje. Můžeme 
se poučit z našich minulých chyb. Ty vidím zejména v přecenění 
některých událostí nebo nedocenění jasně viditelných faktů.

Příkladem nedocenění je naprostá nepřipravenost konzumentů ropy 
na první ropný šok v roce 1973. Do té doby naprosto 
nepředstavitelná situace vyvolala o to vetší zděšení a jelikož 
konzumenti o její možnosti ani v koutku duše neuvažovali 
znamenala psychologické škody, které bylo velmi těžké zhojit.

Druhým protipólem je přecenění situace. Jako příklad je opět 
možné uvést první ropný šok roku 1973. Po jeho vypuknutí nastala 
davová panika a nikdo racionálně neanalyzoval, že každá krize se 
jednou přežene a může být zdrojem i pozitivních výsledků např. 
úspor energií, menší závislost na dovozu ropy a tím i výsledné 
snížení cen ropy v osmdesátých letech.

Měli bychom mít na paměti, že každý kdo vyvolá nějakou krizi 
ponese část jejích nákladů, které do té doby nedokázal odhadnout. 
Přecenění a podcenění vlivu OPEC a ropné politiky by nám mělo do 
budoucna klást otázky zda neexistují další oblasti, kde politiku 
nedoceňujeme nebo přeceňujeme.

Důležitým bodem odrazu mé diplomové práce by měl být krátký 
historický exkurz. Základní otázkou, kterou bych rád položil je 
zda vznik OPEC rovná se začátek období netržních vztahů 
ekonomických, politických a dalších? Bude vysvětlena historie
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vzniku OPEC, její organizační struktura a nástroje (ekonomické a 
politické), které používá při uplatňování svého vlivu. Bude 
uveden seznam členských států, jejich podíl na produkci ropy a 
další statistické údaje.

Důležitým prvkem ovlivňujícím mezinárodní vztahy je jednak cena 
ropy a jednak to, kam peníze utržené z ropy směřují. To by mělo 
být ilustrováno na konkrétních případech.

Práce bude obsahovat samostatnou kapitolu o vlivu ropných krizí 
na světové dění a samostatnou kapitola a to je z mého pohledu 
možná ještě zajímavější pojednávající o tom, co se s penězi 
z ropy dělo. V jedné době totiž churavěla západní ekonomika, 
rostla nezaměstnanost a probíhaly sociální nepokoje, na druhé 
straně néjbohatší producenti ropy získávali pohádkové příjmy. 
Rozpočty těchto států se nafukovaly a nafukovaly a existoval 
problém co s nadprůměrnými příjmy udělat. To samozřejmě mělo 
další konsekvence:

1) rozpočty producentských států krátkodobě s vysokými příjmy, 
přizpůsobily svoje výdaje jednoduše těmto příjmům. Poté 
následovalo období, kdy příjmy rapidně poklesly a mnohé státy 
jako např. Saúdská Arábie se potácely a potácejí ve velkých 
rozpočtových deficitech.

2) Přes veškerou rozhazovačnost vnitřních rozpočtů se podařilo 
část peněz neprojíst a řešil se problém, kam peníze investovat. 
Zde bych rád uvedl příklad Latinské Ameriky, kde v době ropných 
krizí dochází k investování tzv. petrodolarů, které předtím 
šejkové investovali v západních finančních institucích. Banky



hledaly nejvýnosnější uložení peněz a jelikož peněz bylo více než 
do té doby zvykem, došlo i k investicím do rizikových projektů.
V Latinské Americe došlo k rozsáhlým investicím za podmínek 
nestabilních politických režimů, pádivé inflace a špatné 
struktury ekonomik. Po určitou dobu zažívala Latinská Amerika 
velký ekonomický boom, a to do doby, kdy se situace obrátila a 
ceny ropy poklesly. Boom vázaný na relativně stabilním přílivu 
peněz zkrachoval a to ani nebylo nutné investice odčerpávat. 
Došlo k prasknutí bubliny, zvýšení úrokových sazeb. To ukázalo, 
že velká část projektů je neživotaschopná. Také tuto situaci 
pokládám za zajímavou z hlediska mezinárodních vztahů. Na druhé 
straně by stručně měla být popsána krize zadluženosti rozvojových 
zemí umocněná vyšší cenou ropy.

Závěrem práce se pokusím vysvětlit současnou situaci v ropném 
sektoru a mezinárodních vztazích.

V práci nezapomínám na ekologický aspekt z hlediska globálního 
oteplování, vyčerpatelnosti zdrojů atd. opět z pohledu 
mezinárodních vztahů.

Dovolím si zrekapitulovat základní výzkumné cíle diplomové práce 
a z toho vyplývající hypotézy. Existuje vliv OPEC na mezinárodní 
vztahy? Jak se tento vliv vyvíjel v čase? Zasáhl celý svět 
globálně a existují více ovlivněné části světa? Jaký je vliv OPEC 
pozitivní/negativní? Jaké jsou názory na ekologické aspekty 
spalování ropy?
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1. Vznik OPEC - začátek období narušení klasických tržních 
podmínek

K diskusi o dopadu politik OPEC je důležité znát základní 
historii, fungování, strukturu orgánů a cíle této významné 
mezinárodní organizace.

1.1. Historie

Organizace zemí vyvážejících ropu je stálá, mezivládní organizace 
vytvořená na bagdádské konferenci 10.-14. září 1960. 
Zakládajícími členy byly Írán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie a 
Venezuela. K těmto pěti zakládajícím členům se později připojily 
Katar v roce 1961, Indonésie v roce 1962, Lybie v roce 1962, 
Spojené .arabské emiráty v roce 1967, Alžírsko v roce 1969, 
Nigérie v roce 1971, Ekvádor v roce 1973 (v roce 1992 Ekvádor 
vystoupil) a Gabon v roce 1975 (v roce 1994 také Gabon vystoupil) 
viz Tabulka 1.

10



Tabulka 1: seznam členských států OPEC

stát
rok
vstupu vystoupení

1 . Írán 1960
2 . Irák 1960
3 . Kuvaj t 1960

4 .
Saúdská
Arábie 1960

5 . Venezuela 1960
6 . Katar 1961
7 . Indonésie 1962
8 . Lybie 1962
9 . SAE 1967
10 . Alžírsko 1969
11 . Nigérie 1971
12 . Ekvádor 1973 1992
13 . Gabon 1975 1994
Zdroj: www.opec.org (25.12.2007)

Seznam členských států OPEC a rok jejich vstupu př£p. vystoupení do/z
organizace.

V prvních pěti letech existence sídlil OPEC v Ženevě ve 
Švýcarsku. Poté 1. září 1965 přesídlil do Vídně.

Cílem OPECu je koordinace a sjednocování ropných politik mezi 
jednotlivými členy s oficiálně deklarovaným cílem zajistit férové 
a stabilní ceny pro producenty ropy. Dále zajistit efektivní, 
ekonomické a pravidelné dodávky ropy do států, které ropu 
spotřebovávají. Třetím oficiálně deklarovaným cílem organizace 
OPEC je férová návratnost investic vložených do ropného průmyslu 
(OPEC Organization's Statute).
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OPEC procházel od svého vzniku obdobími vývoje svých postojů a 
politik. Pro pochopení celého obrazu je dobré jednotlivé fáze 
popsat.

1.2. 60. léta

Toto období můžeme označit za období formování organizace, kdy 
členskými státy bylo 5 rozvojových zemí produkujících ropu.

Organizace se snažila oslovit členské státy a legitimizovat svá 
práva v mezinárodním ropném obchodě, kterému dominovalo tzv. 
"Sedm sester" (Great Seven) - nadnárodních ropných společností. 
Aktivity byly obecně směřovány do tzv. "malých cílů" (OPEC 
Organization's Statute). Sekretariát byl přesunut ze Švýcarska do 
Vídně v roce 1965. Organizace přijímala rezoluce a zapojovala se 
do jednání se společnostmi. Počet členů se postupně rozšířil na 
10 během deseti let.

V roce 1968 došlo v rámci OPECu k jisté vnitřní reformě, která 
vedla k formulaci podmínek těžební politiky, k dohodě o těžební 
disciplíně, takže již na přelomu 60. a 70. let cena ropy začal 
být naplňován jeden ze základních cílů a cena ropy začala konečně 
pomalu, ale jistě stoupat.

1.3. 70. léta

OPEC si během 70. let vybudoval mezinárodní postavení spolu s tím 
jak členské státy vzaly do rukou svoji vnitřní ropnou politiku a 
získaly zásadní slovo při určování ceny surové ropy na světových 
trzích. V této době zaznamenaly mezinárodní vztahy dvě velké
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cenové ropné krize, spuštěné arabským ropným embargem v roce 
1973, které podpořilo Egypt a Sýrii ve válce "Jom Kippur" s 
Izraelem. Druhá krize byla spuštěna v roce 1979 pádem šáha v 
Íránu a nastolením vlády fundamentalistů v této klíčové zemi 
celého regionu. Obě krize vedly k prudkému nárůstu cen ropy.

OPEC přijal svého 11. člena a posledního současného člena Nigérii 
v roce 1971.
První summit panovníků a hlav států OPECu se konal v březnu 1975 
v Alžíru.

1.4. 80. léta

V 80. letech dosáhly ceny ropy vrcholu hned na začátku dekády. To 
byl začátek dramatického propadu, který kulminoval kolapsem v 
roce 1986, který byl třetím rokem krize ropných cen. Na konci 
desetiletí ceny opět rostly, ale nedostaly se na úroveň z počátku 
osmdesátých let. To znamenalo zvýšení vůle mezi producenty ropy 
ke společným krokům do budoucna, které by udržely cenu ropy na 
pro ně přijatelných úrovních a "stabilizovaly" ropný trh. Zároveň 
se na mezinárodní úrovni začaly řešit enviromentální problémy.

1.5. 90. léta

Začátkem 90. let byla odvrácena čtvrtá cenová ropná krize, 
způsobená výbuchem válek na Blízkém Východě. Jedním z důvodu 
uklidnění situace byl i nárůst produkce ropy členy Organizace 
zemí vyvážejících ropu viz Graf 1. Poté zůstaly ceny relativně 
stabilní do roku 1998, kdy se propadly díky ekonomické krizi 
v jihovýchodní Asii. Společná akce OPECu a některých důležitých
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producentských zemí mimo organizaci zajistila opětovný nárůst 
cen. Spolu s koncem desetiletí došlo k významným fúzím velkých 
ropných mezinárodních společností v odvětví, které zakusilo velký 
technologický pokrok. Po většinu devadesátých let, probíhající 
debata o změnách klimatu hrozila prudkým poklesem v budoucí 
poptávce po ropě.

Členské státy OPEC koordinovaly své ropné politiky tak aby 
pomohly stabilizovat ropný trh a pomohly producentům ropy 
dosáhnout přiměřenou návratnost vložených investic. Tyto politiky 
byly zároveň konstruovány tak, aby zajistily konzumentům ropy 
pokračování stabilních dodávek ropy.

1.6. Fungování vnitřních orgánů

Ministři energetiky členských zemí se setkávají dvakrát ročně 
k zhodnocení stavu mezinárodního ropného trhu a k předpovědím 
budoucnosti s cílem dohodnout se na konkrétních akcích, které 
zajistí stabilitu ropného trhu.

Členské země také pořádají jiná setkání na různých úrovních 
důležitosti včetně setkání ropných a ekonomických expertů, 
zástupců jednotlivých zemí a za speciálním účelem zřízených 
orgánů jako jsou výbory vystupující k enviromentálním 
záležitostem.

Rozhodnutí o sladění ropné produkce s očekávanou poptávkou jsou 
přijímána na zasedáních konference OPECu. Detaily těchto 
rozhodnutí jsou komunikovány formou tiskových prohlášení OPECu.
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Sekretariát OPECu je stálý mezivládní orgán. Sekretariát má své 
sídlo ve Vídni od roku 1965, zajištzuje výzkum a administrativní 
podporu členským státům. Sekretariát také rozšiřuje zprávy a 
informace do světa ve velkém. Oficiální jazyk sekretariátu OPEC 
je angličtina

1.7. Teoretické ukotvení činnosti OPEC

Z již napsaného vyplývá i metodologické ukotvení popisu fungování 
OPEC na mezinárodní vztahy. V předchozích odstavcích, ale i 
nadále využívám realistický přístup. Metodologicky jsem využil 
historickou analýzu a komparativní analýzu. Teorie her pomáhá 
pochopit jednání klíčových účastníků v jednotlivých krizích a při 
konkrétních vyjednáváních.

1.8 Demografická data

Členské státy organizace mají celkem 525 milionů obyvatel a pro 
většinu z nich je ropa hlavní obchodní komoditou a hlavním 
zdrojem příjmů ze zahraničního obchodu. To znamená, že pro tyto 
státy je ropa zásadní pro rozvoj - ekonomický, sociální a 
politický. Ropné příjmy nejsou používány jen na expanzi 
ekonomické a průmyslové základny, ale i na zajištění pracovních 
míst, vzdělávání, zdravotnictví a přiměřený životní standard.
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Graf 1: podíl států OPEC na těžbě ropy OPEC
Members Share of OPEC Production 

December 1998

Algeria (2.89%)

WTRG Economics €1999 
www.wtrg.com

Zdroj: http://www.wtrg.com/opec/PIE9812.gif (5.11.2007)
Procentní podíl jednotlivých členských států OPEC na těžbě ropy OPEC. Největší 

podíl na těžbě i na rozhodovací strategii má dlouhodobě Saúdská Arábie.

1.9. Cíle organizace

1. koordinace a sjednocování ropných politik členských států a 
určení nej lepších prostředků pro zajištění jejich individuálních 
a kolektivních zájmů

2. hledat cesty a prostředky zajištující stabilizaci cen na 
mezinárodních ropných trzích s náhlede, který eliminuje škodlivé 
a vyhnutélné fluktuace

3. zajistit efektivní ekonomické a pravidelné dodávky ropy do 
států, které ji spotřebovávají a spravedlivou návratnost kapitálu 
těch, kteří investují v ropném průmyslu (OPEC Organization's 
Statute)
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1.10. Kdo se může stát členským státem?

Statut OPECu stanovuje, že: "každá země s podstatným čistým
vývozem surové ropy, která má fundamentálně podobné zájmy jako 
členské státy, se může stát plnohodnotným členem organizace, 
pokud bude schválena tříčtvrtinovou většinou všech členů a pokud 
bude schválena všemi zakládajícími státy." (OPEC Organization's 
Statute)

Statut dále rozlišuje mezi třemi kategoriemi členů:

Zakládající člen 
Plnohodnotný člen 
Přidružený člen

Zakládajícími členy jsou státy, které se účastnily první 
konference OPECu v Bagdádu v roce 1960 a které podepsaly původní 
dohodu zakládající OPEC.

Plnohodnotní členové jsou zakládající členové a dále ty státy 
jejichž žádost na členství byla akceptována konferencí.

Přidružení členové jsou státy, které se nekvalifikovaly na 
plnohodnotné členství, ale přesto jsou připuštěny za speciálních 
podmínek tak jak je stanoveno konferencí.

1.11. Fungování OPEC
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Zástupci členský států OPEC (šéfové delegací) se setkávají na
konferenci OPEC ke koordinaci a sjednocování svých ropných 
politik s cílem zajistit stabilitu a soulad na ropném trhu. Jsou 
podporováni sekretariátem OPEC, řízeným výborem guvernérů v čele 
s generálním sekretářem, a různými orgány včetně ekonomické
komise a ministerského monitorovacího výboru (OPEC Organization's 
Statute) - viz Tabulka 2.

Členské státy zhodnocují současnou situaci a předpovědi
základních veličin trhu, jako je tempo ekonomického růstu a 
scénáře ropné poptávky a nabídky. Poté uvažují zda a pokud vůbec 
je potřeba změn v ropné politice. Například se členské státy na 
předcházející konferenci rozhodly rozdílně snížit nebo zvýšit 
svoji společnou ropnou produkci s cílem zabezpečit stabilní ceny 
a pravidelné dodávky ke konzumentům v krátkém, středním a dlouhém 
období.

Nejvyšší autoritou organizace OPEC je Konference OPEC, která se 
skládá z delegací řízených ministry ropy, těžby a energie
z jednotlivých členských států. Konference se schází dvakrát 
ročně, v březnu a září, a poté na zvláštních zasedáních kdykoliv 
je potřeba. Konference rozhoduje na základě principu
jednohlasnosti. Každý člen má jeden hlas. Konference je 
zodpovědná za formulaci obecných politik organizace a určování 
vhodných cest a prostředků k jejich naplnění.

Konference také rozhoduje o žádostech o členství v organizaci a o 
reportech a doporučeních předložených výborem guvernérů 
k záležitostem, které se dotýkají OPECu. Konference schvaluje
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návrhy na guvernéry z každé členské země a volí předsedu výboru 
guve rné rů.

Navíc konference směřuje výbor guvernérů jakými reporty a 
doporučeními se mají zabývat. Dále zvažuje a schvaluje rozpočet 
organizace, který je předkládán výborem guvernérů.

Výbor guvernérů

Výbor guvernérů je něco jako správní rada klasické firmy. Výbor 
se skládá z guvernérů nominovaných jednotlivými členskými státy a 
potvrzenými konferencí na 2 roky. Výbor řídí management 
organizace, realizuje jednotlivé rezoluce, konference, připravuje 
roční rozpočet organizace a ten pak prezentuje na konferenci ke 
schválení -.

Role výboru guvernérů je popsána ve článku 20 statutu OPEC (OPEC 
Organization's Statute). Podle něho může výbor:

1. řídit management záležitostí organizace a realizovat 
rozhodnutí konference

2. vzít v úvahu a rozhodovat o všech reportech předložených 
generálním sekretářem

3. předkládat reporty a doporučení konferenci ve věcech 
týkajících se organizace

4. připravovat rozpočet organizace na každý kalendářní rok a 
předložit ho konferenci ke schválení

19



5. nominovat auditora organizace na jeden rok

6. vzít na vědomí výkaz účtů a report auditorů a předložit ho 
konferenci na schválení

7. schválit jmenování ředitelů divizí a hlav oddělení, kteří jsou 
nominováni jednotlivými členskými státy s ohledem na doporučení 
generálního tajemníka

8. svolat zvláštní schůze konference

9. připravit pořad konference 

Ekonomická komise

Ekonomická komise je speciálním orgánem, který pracuje v rámci 
sekretariátu s cílem asistovat organizaci v zajištování stability 
mezinárodního ropného trhu. Komise se skládá výboru, národních 
zástupců a aparátu.

Ministerský monitorovací podvýbor

Byl založen v únoru 1993 na desátém zasedání ministerského 
monitorovacího výboru s cílem monitorovat ropnou produkci a 
exporty členských zemí.

Sekretariát OPEC
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Tento orgán funguje jako ústředí organizace. Je zodpovědný za 
provádění exekutivních funkcí organizace s souladu se statutem 
OPEC.

Sekretariát řídí generální tajemník, pod nímž jsou výzkumné 
útvary řízené řediteli výzkumu. Práce zahrnuje analýzy ropného 
trhu, energetické studie apod. Jiné funkce zahrnují Public 
relations a informační oddělení, administrativu a oddělení 
lidských zdrojů.

Sekretariát byl původně založen v Ženevě v roce 1961, a poté byl 
přesunut do Vídně v roce 1965. Na osmém mimořádném zasedání 
konference OPEC byl schválena hostitelská smlouva s rakouskou 
vládou v dubnu 1965. Sekretariát byl otevřen 1.9.1965.

Tabulka 2: struktura OPEC

Zdroj: http://www.opec.org/aboutus/organigram/OPEC ORGANIGRAM.pdf (5.11.2007) 
Struktura rozhodovacích orgánů OPEC. Nejvyšším orgánem je konference OPEC, 

která v mezidobí přenáší část svých kompetencí na další orgány.
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1.12. Problémy OPECu

OPEC jako organizace, která významně ovlivňuje světové dění a má 
velký vliv na mezinárodní vztahy musí čelit i významným výzvám 
současného globalizovaného světa. Problémy se kterými se potýká 
můžeme rozdělit následujícím způsobem:

1) přiměřená cena ropy
2) nesoulad jednotlivých členů OPEC
3) enviromentální výzvy
4) politická nestabilita, islámský fundamentalismus a války
5) budování legitimity v mezinárodních vztazích

1) přiměřená cena ropy

Nabídka a poptávka po určité komoditě jsou dány ekonomickými 
tržními vztahy. Pokud je poptávka dostatečná a roste, motivuje to 
producenta komodity k další práci na odhalování možných zdrojů. 
Pokud je cena nedostatečná, dochází k utlumování produkce, 
protože například u ropy se nevyplatí produkovat ji z finančně 
náročných vrtů.

Členské státy OPEC řeší dvojí dilema. Jak udržet cenu vyšší než 
v době velkých propadů cen ropy a jak ji nepustit přes určitou 
hranici. Ropa je komoditou s nízkou elasticitou poptávky 
v krátkém období což znamená, že ji nelze rychle nahradit jinou 
surovinou, a proto se zdá, že si členské státy mohou ceny 
zvyšovat nekonečně vysoko. Ovšem existuje i druhá oprávněná 
obava, která je noční můrou ropných šejků v arabských státech a
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ve všech státech produkujících ropu. Touto obavou je dlouhodobě 
vysoká cena ropy při které začnou odběratelé v první řadě šetřit, 
nakupovat úspornější automobily, zateplovat domy (i to je situace 
dnešních Spojených států, kde se donedávna topilo bez „limitů") a 
dělat další kroky ve střednědobém horizontu.

Samozřejmě, že z hlediska logiky věci se v dlouhodobém horizontu 
nalezne řešení, které ropu nahradí a právě vysoká cena ropy 
podnítí výzkum proti ropným státům. To je opravdu oprávněná obava 
a cílem producentů ropy je vyčerpat veškerou jejich ropu 
v rozumném období za co nejvyšší cenu. Proto si stanovili svůj 
cenový cíl a díky OPECu jej jsou schopni cílovat a dodržovat - 
viz Graf 2.
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OPEC Production

Graf 2: produkce ropy jednotlivých států OPEC (1973-1999)

January, 1973 - November, 1998
W TRG Economics '.1999 

www.wtrg.com

Zdroj: http://www.wtrg.com/opec/PROD73 98.gif (5.11.2007)
Procentní podíl jednotlivých členských států OPEC na těžbě ropy OPEC v letech 
1973 - 1998. Povšimněte si výrazného propadu produkce irácké a kuvajtské ropy 
a zároveň nárůstu produkce saúdskoarabské ropy na začátku devadesátých let

v souvislosti s válkou „o Kuvajt".

2) nesoulad jednotlivých členů OPEC

Výše popsaná obava o optimální cenu za kterou bude ropa prodávána 
je logická. Cíl je jasně definován, nástroje jsou dány. Jedná se
o omezování produkce v případě predikce poklesu poptávky a 
zvyšování produkce v případě zvýšené poptávky. To zaručuje 
stabilitu. Spolu s velkým aparátem expertů je relativně možno 
dosáhnout vytýčených cílů.

Hlavním problémem k dosažení politiky stabilní ceny je 
nedisciplinovanost jednotlivých členů. Kontrola produkce je velmi 
složitá a proto se jednotlivému státu vyplácí přístup tzv.
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„černého pasažéra". To je situace, kdy se státy OPEC shodnou na 
určitých kvótách pro každou jednotlivou členskou zemi. To vyžene 
ceny např. o 10 USD nahoru a rázem je za milion barelů o 10 
milionů UDS více. Pokud tyto kvóty poruší jeden členský stát cena 
ropy klesne např. o 1 USD, ale tento stát vydělává na daleko 
větším množství vyvezené suroviny.

K této nenasytnosti vedou jednotlivé členské státy různé důvody. 
Primárně je to vzájemná nedůvěra a z ní plynoucí poškození 
vlastních zájmů kdy všichni ostatní produkují více než je 
dovoleno a jeden stát ne. Dalším důvodem je neustálá lačnost 
rozpočtů těchto zemí po finančních injekcích. Rozbujelá sociální 
politika a nespokojenost obyvatel jednotlivých států nutí 
politiky ke zvyšování příjmů rozpočtu a dalšímu „uplácení" 
obyvatel k udržení vlastních politických pozic.

Je obecně známa nevraživost mezi jednotlivými arabskými státy a 
jejich vzájemná nedůvěra. Na druhé straně odměna za domluvu 
v rámci OPECu je natolik lákavá, že jsou částečně ostny této 
nevraživosti opilovány.

3) enviromentální výzvy

Spalování ropy, stejně jako ostatních fosilních paliv sebou 
přináší vedlejší ekologické problémy. Jedním z nich je tolik 
diskutované oteplování planety. Dále jde o znečištování ovzduší 
působící na lidské zdraví a nejen na ně. Důležitým aspektem je 
též fakt, že z ropy lze vyrábět mnoho velmi užitečných produktů 
od plastických hmot po výrobky farmaceutické. Vědci, kteří se 
zabývají tímto fenoménem tvrdí, že je velká škoda spalovat
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převážnou část vytěžené ropy, když bychom z ní mohli v budoucnu 
vyrábět věci s daleko větší přidanou hodnotou. OPEC se
v mezinárodních vztazích snaží vystupovat jako ochránce životního 
prostředí, ale starost o životní prostředí a zejména snižování 
emisí oxidu uhličitého povede do budoucna k dalšímu poklesu 
poptávky po ropě.

4) politická nestabilita, islámský fundamentalismus a války

Každý stát produkující velké množství nějaké suroviny se musí 
obávat o vnitřní legitimitu své vlády a o to, aby nedošlo 
k dělení státu. Známe mnoho případů, kde boj o ropu je zdrojem 
občanských válek. V dnešním Iráku je jasná tendence k odštěpení
Kurdů od společného státu a tím i získání kontroly nad ropným
bohatstvím. Tím jak dochází k soupeření mezi jednotlivými 
arabskými státy, můžeme vypozorovat, že některé státy jsou
umírněné a snaží se eliminovat islámské radikály, jelikož 
ohrožují jejich režim. Jiné těchto radikálů zneužívají k oslabení 
svých konkurentů v regionu. Islámský fundamentalismus je dnes 
důležitým činitelem, kterého zohledňují všechny muslimské státy i 
při svých úvahách o ropné politice. Válka Jom Kippur přeci vedla 
v roce 1973 k embargu na ropné vývozy a způsobila první velkou 
energetickou krizi.

5) budování legitimity v mezinárodních vztazích

Již zmiňované energetické krize a politický tlak OPECu nebyly 
zpočátku přijímány s pochopením. Znamenaly totiž raketový nárůst 
cen ropy a to se velkým konzumentům samozřejmě velmi nelíbilo. Od 
první energetické krize uplynulo 35 let a můžeme říct, že
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legitimita organizace se zvětšila. Dnes již téměř nikdo 
nepochybuje zda je oprávněné neúměrné bohatnutí vybraných států 
na základě ekonomického kartelu gigantických rozměrů a někdy i 
vydírání. Pokud by podobný kartel fungoval v národní ekonomice 
jakékoliv vyspělé západní země, byl by úřady rozmělněn. To 
bohužel v mezinárodních vztazích není možné, i když jsou určité 
snahy. Spojené státy se svojí účastí v Iráku mohou dnes kartel 
částečně rozbíjet zevnitř. Jak jsem již zmínil, legitimita OPECu 
v mezinárodních vztazích opravdu vzrostla a je to dáno částečně i 
vyvážením cílů organizace. Na jedné straně chce co možná nejvyšší 
příjmy pro členské státy, na straně druhé se snaží zajistit ceny 
stabilní a dodávky plynulé.
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2. Vliv na západní ekonomiky v době ropných krizí 7 0.let

Ropná krize následující po válce Jom Kipur mezi Izraelem a jeho 
arabskými sousedy po níž bylo dosaženo průlomové dohody mezi 
Izraelem a Egyptem a vedla k podepsání mírové smlouvy mezi těmito 
dvěma do té doby nesmiřitelnými rivaly, byla západními mocnostmi 
naprosto neočekávaná. Spojené státy zvítězily ve své diplomacii 
nad Sovětským svazem pomocí strategie, která vzkazovala arabským 
státům, že spoléhání se na sovětské zbraně nepovede k řešení 
jejich problémů, ale pouze k protahování jejich nepříjemné 
situace. První kdo to pochopil byl egyptský prezident Násir.

V atmosféře navozování důvěry bylo utažení kohoutků ze strany 
některých spojenců Spojených států (Írán, Saúdská Arábie) 
nepochopitelné. Následky, které toto mělo byly též absolutně 
nepředstavitelné do roku 1973. Zdánlivý nárůst prosperity se 
v tomto roce změnil v dlouhodobý úpadek, recesi, inflaci a 
miliony nezaměstnaných v západních ekonomikách. Chudé země se 
propadly do ještě větších ekonomických problémů a zárodky 
hospodářských růstů v rozvojovém světě byly uhašeny. Tyto země 
přestaly být schopny splácet své dluhy. Na druhé straně 
producenti ropy začali disponovat zdroji, které nemohli utratit a 
tak tyto peníze začaly otřásat jednotlivými měnami jak se 
přesunovaly mezi jednotlivými státy v závislosti na politických a 
ekonomických důvodech. Z ropy se nestal jen nástroj ekonomický, 
ale samozřejmě politický a státům dovážejícím ropu byly diktovány 
i politické podmínky např. co se týče situace na Blízkém východě 
(Blair, 1978). Spojené státy byly žádány o jednostranné ukončení 
podpory Izraele a tím i jeho pravděpodobný zánik. Američané toto 
odmítli a prosazovali strategii, že pouze Spojené státy mohou
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dosáhnout průlomu. Sovětské zbraně mohou průlom jen zdržovat a 
situaci komplikovat.

Příčin tak nenadálého procitnutí do špatného snu bylo několik. 
Z dnešního pohledu vidíme mnoho impulsů, které ukazovaly že se 
situace začíná zvolna převracet. Ropná revoluce se podobala mnoha 
historickým převratům - byla nevyhnutelná, ale její 
nevyhnutelnost byla zřejmá až poté co ke změnám došlo. Před rokem 
1973 existovala situace (z dnešního pohledu už jen stěží 
pochopitelná), kdy se levná ropa považovala za samozřejmost. 
Největší hospodářský problém byl spatřován v nadbytku produkčních 
kapacit. Politikem té doby nebylo jak se postavit „nenasytným" 
producentům ropy v jeden šik, ale naopak které producenty 
preferovat a to právě v závislosti na politických kritériích. 
Stručně řečeno šlo o to jak uspokojit neodbytné producenty ropy, 
kteří soutěžili o přístup na západní trhy a výměnou nabízeli 
ústupky v zahraničněpolitické oblasti.

Spojené státy musely v 60. letech dovážet jen 20 procent své 
spotřeby ropy. USA vycházely z předpokladu, že na svém území mají 
dostatečná ještě neprozkoumaná a netěžená naleziště ropy. 
Například naleziště břidlic nasáklých ropu nebyla těžena proto, 
že se to ekonomicky vyplatilo až při ceně nad 5 USD za barel. Do 
roku 1973 byla průměrná cena 3 USD za barel. (Komise vlády USA 
pro kontrolu importu, 1970) Dovoz ropy byl regulován systémem 
dovozních kvót zavedených za prezidenta Eisenhowera. Díky tomuto 
systému měly Spojené státy rozhodující vliv na světovou cenu 
ropy. Pokud zahraniční ropa zdražila měly Spojené státy 
dostatečné kapacity k navýšení své těžby a využití alternativy.
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V nejhorším případě mohly USA ropu exportovat. Proto se státy 
vyvážející ropu snažily držet cenu ropy dole. Panovalo 
přesvědčení, že OPEC nemůže omezením těžby výrazně změnit trh 
s ropou aniž by dříve zbankrotoval. Zdálo se též po zkušenostech 
z Šestidenní izraelsko-arabské války v roce 1967, že embargo 
uvalené státy OPEC s výjimkou Íránu tuto hypotézu potvrzuje. 
Embargo fakticky nepohnulo s cenami.

V roce 1970 uvažovala Nixonova exekutiva o novém systému a místo
dovozních kvót chtěla zavést systém tarifů ve kterém mohli 
dovozci ropy volně soutěžit což znamenalo opět snížení cen 
dovážené ropy. Amerika v roce 1970 stále předpokládala, že v roce
1980 bude dovážet pouze 27 procent své spotřeby ropy a že během 
příštích deseti let se nedá očekávat žádný podstatný nárůst její 
ceny. (Kissinger, 2004: 776) Ve skutečnosti se cena zvýšila
desetkrát a import činil 50 procent americké spotřeby.

Pro konečné podtrhnutí dramatického předělu roku 1973 zmíním 
nabídku Íránu Spojeným státům, která měla obsahovat desetiletý 
kontrakt na nákup ropy (1 mil barelů denně) za cenu 1 dolar za 
barel! (Blair, 1978) Průmyslové demokracie, společnosti i 
producentské země podléhaly řadě iluzí: přesvědčení o údajné
možnosti zvýšit těžbu v USA, strachu z možného přesycení ropného 
trhu, které by mohlo vést k masivnímu propadu cen, zjevné 
dychtivosti jednotlivých vývozců ropy zvýšit vlastní produkci a 
předpokladu, že každý producent bude vždy ochoten se cenově 
podbízet, aby zvýšil své příjmy z prodeje na úkor ostatních.

Pokud by reálná situace byla před rokem 1973 analyzována a 
posouzena teoriemi her jako jsou vězňovo dilema, nekooperativní
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jednání, nekoluzivní jednání bylo možné dospět ke správným 
výsledkům a být připraven na dramatické události.

Všechny tyto teorie důsledně odporovaly realitě, jež se postupně 
začala prosazovat. Její úplný dopad zůstával po určitou dobu 
utajen, protože Velké sestry (7 největších ropných společností de 
facto ovládajících ropný trh) určovaly po jednu generaci veškerou 
cenovou a prodejní politiku a vláda Spojených států tradičně 
váhala ovlivňovat trh, který vzbuzoval dojem, že je efektivní a 
že je v souladu s americkými dlouhodobými zájmy.

S počátkem sedmdesátých let začíná kvalitativní změna. Nabídka a 
poptávka se na světových trzích nenávratně změnily v neprospěch 
spotřebitelů. Poptávka nejvíce rostla v USA, kde rychle zmizely 
těžební rezervy. V roce 1972 byla poprvé zrušena všechna omezení 
na těžbu ropy ve Spojených státech. Na konci roku 1972 těžily 
Spojené státy naplno a nemohly se již rozhodovat zda podle 
potřeby sníží nebo zvýší svojí produkci. Tato neflexibilita byla 
umocněna válkou ve Vietnamu a masivním zapojením Spojených států 
v ní .

Přesto poptávka dále rostla jak se západní ekonomika blížila 
k třetímu desetiletí nepřetržitého růstu. Pro USA se dovoz ropy 
změnil z doplňku v životní nutnost. V roce 1947 dovážely Spojené 
státy 8,1 procenta své spotřeby ropy, v roce 1973 to bylo již 
36,1 procenta. (Kissinger, 2004: 778) Daleko tristnější situace
samozřejmě byla v zemích západní Evropy a v Japonsku, které byly 
prakticky zcela závislé na importu a tudíž neměly žádné páky pro 
zvrácení vývoje. Závislost a kvalitativní změna způsobily 
zachmuřenost a nejistotu těchto států a jejich vyšší citlivost na
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vývoj na mezinárodním kolbišti. To je v některých případech 
postavilo mezi OPEC a USA např. při blízkovýchodní politice. 
„Vláda nad energetikou se přesunula z Texaského zálivu do 
Perského." (Kissinger, 2004: 778)

Bylo jen otázkou času, kdy OPEC této situace využije. Znovu 
opakuji, tato situace nebyla v té době zřejmá ani analytikům 
exekutivy Spojených států. Tato změna nebyla rychlá. Stále 
docházelo ke smlouvání mezi velkými ropnými společnostmi a 
hostitelskými státy. Docházelo k minimálnímu nárůstu cen a 
nezdálo se, že by byly ohroženy západní ekonomiky natož národní 
bezpečnost. (Goodwin, 1981)

Bezprostřední příčinou zhoršení situace byl převrat v Libyi a 
nástup Muammara Kaddáfího dne 1.3.1969. Ten svrhl prozápadní 
vládu libyjského krále Idríse. Do této doby držely kormidlo 
arabských států OPEC konzervativní vlády, kterým na jedné straně 
šlo o zvýšení příjmů z ropných exportů na druhé straně byly 
závislé na kooperaci s průmyslovými demokraciemi. Zároveň jim 
Západ zajištoval bezpečnost většinou před svými arabskými sousedy 
a někdy i vnitřní bezpečnost proti radikálům. Tyto závazky ovšem 
netížily Muammara Kaddáfího.

Naopak začal intenzivně eliminovat vliv Západu. Naprosto mu 
nezáleželo na vlivu na globální ekonomiku. Západoevropské státy 
závisely v dovozu ropy 25 procenty právě na Libyi. Smířlivý tón 
Ameriky a Evropy vedl k prodejům zbraní libyjskému diktátorovi. 
Například Francie několik měsíců po převzetí moci Kaddáfím 
prodala Libyi 100 moderních stíhacích letounů. (Newsom, 1981) 
Slabost Francie a všech ostatních evropských států byla
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demonstrována nevymahatelným slibem, že Libye nepředá letadla 
státům sousedícím s Izraelem.

Jelikož Libye neměla téměř žádné piloty, jejím cílem byl právě 
reexport letadel na boj proti Izraeli. Západní svět udělal 
smířlivostí vůči Libyi velkou mezinárodně-politickou chybu. 
Přestože se to v sedmdesátých letech minulého století tak 
nejevilo, Západ tím, že přijal Kaddáfího revoluci, ovlivnil 
vztahy s konzervativními arabskými státy. Přijmutí Kaddáfího dalo 
znamení, že Západ nebude bránit konzervativní vlády pokud je 
svrhnou revoluční síly, které budou bránit přístupu k ropě. Toto 
dále znamenalo, že arabské státy neměly důvod si kupovat dobrou 
vůli západních zemí formou nízkých cen ropy. Jeden až dva roky 
trvalo než bylo možno uvést toto zjištění do praxe. Producentské 
země si uvědomily svoji dominanci ve třech krocích:

1) pomalé narůstání cen ropy
2) převzetí ropného průmyslu ve svých zemích
3) konečně možnost fakticky ovlivňovat těžbu dle politických 

požadavků, zvláště v souvislosti s izraelsko-arabským 
konfliktem

Znárodnění ropného průmyslu začala v roce 197 0 opět Libye (první 
byl Mossadekův režim v Íránu v 50. letech ovšem jen dočasně), 
která začala těžit ropu později a byla proto flexibilnější 
v určování produkce. Zároveň těžbu více a více zdaňovala. Tím, že 
Libye zatlačila na ropné společnosti, podařilo se jí zvýšit cenu 
vyvážené ropy o 3 0 centů což bylo v té době velmi znatelné. 
(Blair, 1978) Ještě větší byl ovšem vliv politický. Ropné 
společnosti do té doby vždy určovaly cenu a tvořily jeden ze tří
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pilířů ropného obchodování (producenti ropy - ropné společnosti - 
konzumenti). Od této chvíle byla tato struktura narušena a 
množství exportované ropy a tím pádem i cena byly v rukou 
arabských států. Dále vznikl systém „přeskakování" - jedna země 
zvýšila cenu a následně druhá země reagovala ještě dalším 
navýšením atd. Zvyšování cen nebralo konce a struktura 
mezinárodního ropného trhu, která platila po generace, se 
hroutila. (Kissinger, 2004: 781)

Cenové nárůsty byly sice procentuálně významné, ale rostlo se 
z nízké základny a ropa zůstávala stále pod 3 dolary za barel. 
Toto zdražování nezměnilo názor průmyslových demokracií, že bude 
dostatek levné ropy. Západní země tudíž nevstupovaly do jednání 
mezi ropnými společnostmi a zeměmi produkujícími ropu. Západní 
státy se domnívaly, že nebyly ohroženy bezpečností zájmy jejich 
zemí, a proto v tom ropné společnosti nechaly.

V té době se zdálo, že nárůst cen ropy nebude mít nikdy konce. 
Saúdská Arábie okamžitě začala spojovat otázky ropy s otázkou 
izraelsko-arabského konfliktu. Již v této době začaly uvažovat 
západní země nad možnými řešeními do budoucna. Byly to společný 
postup, využívání alternativních zdrojů atd.

16. října 1973 začal první ropný šok, když OPEC bezprecedentně 
zvýšil cenu barelu ropy z 3,01 dolaru na 5,12 dolaru. (Blair, 
1978) Arabské státy se též dohodly na snížení produkce o 5 
procent a dalších 5 procent každý měsíc dokud Izrael neodejde 
z okupovaných arabských území. Toto politické snižování produkce 
mělo samozřejmě za následek další nárůst cen ropy. 20. října 2007 
arabští členové OPECu zavedli ropné embargo proti Spojeným státům
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a Izraeli a revolucionalizovali tak ropný trh. Mnoho lidí v té 
době nerozumělo ropnému trhu, a proto se báli hlavně embarga. 
Jenže Spojené státy a Izrael mohli odebírat více ropy ze států, 
které embargo nevyhlásily a naopak ostatní státy z arabských 
zemí. (Kongres USA Výbor pro zahraniční vztahy, 2.1.1975)
Problémem byl ovšem pokles těžby černého zlata. Psychologický
problém embarga spustil spekulativní nákupy a vyhnal cenu ropy 
ještě výš.

Řešením na mezinárodněpolitickém poli byla užší spolupráce zemí 
dovážejících ropu, která ovšem byla též nerealizovatelná nebo 
realizovatelná pomalu, nebot: právě v roce 1973 došlo
k přestřelkám mezi evropskými členy NATO zejména Francií a
Spojenými státy. Evropské země se bály arabské reakce a
nepodělily se o své zásoby ropy ani s Holandskem a Portugalskem, 
kteří jako jedni z mála podporovali Spojené státy a byli později 
též pod ropným embargem. (The New York Times, 23.11.1973)

Spojené státy v této době začaly dohadovat mírové urovnání mezi 
Izraelem a Egyptem. Razily tezi, že ropné embargo nepomůže Egyptu 
a že jejich postup je neměnný. Nechtěly se nechat vydírat. Na
druhé straně nechtěly vystavit Saúdskou Arábii situaci, že
přijmou její vydírání a ona se tak stane úhelným kamenem pro
všechny radikály, kteří budou skrze ní prosazovat ten
nejradikálnější program. Toto si Saúdská Arábie předem
neuvědomovala. Je zajímavé, že se ropné embargo jako bumerang 
vrátilo jeho tvůrcům. Spojené státy pokračovaly v kyvadlové
diplomacii (z této války pochází tento pojem, kdy americký
ministr zahraničí poprvé létal z jednoho hlavního města do
druhého a byl mediátorem mírového procesu), ale jasně odmítly
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postupovat dál než za odpoutání znesvářených sil dokud nebude 
zrušeno embargo.

Tak se egyptský prezident Sadat v jehož zájmu byl mír stal 
odpůrcem ropného embarga namířeného proti Američanům. I pro 
prezidenta Sadata bylo jednodušší embargo uvést v platnost než 
jej rušit a to z důvodu svých radikálních kolegů v jiných zemích.

Ministři ropného průmyslu arabských zemí zvolili chytrou taktiku. 
Zdůraznili ty zahraničněpolitické otázky, které musely s největší 
pravděpodobností vyostřit názorové rozdíly mezi Evropany a 
Američany.

Po celou dobu ropného embarga se ekonomické následky energetické 
krize zhoršovaly. Důležitý byl i psychologický aspekt celé 
situace. V této době došlo k dalšímu zdvojnásobení cen ropy. Toto 
bylo odsouhlaseno na konferenci OPEC v Teheránu ve dnech 22.-23. 
prosince 1973. Ministři členských zemí zcela nečekaně zvýšili 
cenu ropy z 5,12 dolaru za barel na 11,65 dolaru za barel. To byl 
nárůst o 128 procent. (Blair 1978) Spolu se 70-ti procentním 
zdražením v říjnu to znamenalo, že ropa zdražila v průběhu dvou 
měsíců o 387 procent. Šlo o jednu z nejvýznamnějších mezinárodně 
politických událostí 20. století. Během 48 hodin vzrostly roční 
výdaje Spojených států, Kanady, Západní Evropy a Japonska o 4 0 
miliard dolarů. (Odell, 1975) Byl to úder na jejich platební 
bilanci, hospodářský růst, zaměstnanost, inflaci a sociální a 
politickou soudržnost.

Toto rozhodnutí vrazilo další klín mezi Spojené státy a Západní 
Evropu. Rozhodnutí z Teheránu též vymazalo veškerou rozvojovou
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pomoc pro nej chudší státy světa a znovu je dostalo do zoufalé 
situace. (Yergin, 2003) Všechny státy světa, včetně producentů 
ropy, musely čelit dalekosáhlým změnám své vnitřní struktury. 
Rozvojové země vstoupily do nové éry dluhů a strádání a vznikla 
obava, že v minulosti poskytované a zvyšované zadlužení vůči 
bohatým zemím může podkopat finanční trhy bohatých zemí.

Státy produkující ropu se dostaly též do komplikací, kdy 
neuvěřitelný příliv finančních prostředků začal erodovat jejich 
vnitřní mnohdy rigidní politický a sociální systém. Příkladem 
může být Írán a jeho revoluce na konci sedmdesátých let dvacátého 
století. Přehřátá ekonomika, jejíž rozvoj umožnil nárůst cen 
ropy, vyprovokovala obyvatelstvo k živelné reakci, kterou odmítlo 
právě ty materialistické hodnoty, jež umožnily rychlý hospodářský 
růst. Samozřejmě obyvatelstvo bylo též nespokojeno s korupcí, 
klientelismem a tvrdým potlačováním opozice. Konečným ironickým 
výsledkem bylo systematické zbídačování země.

Ekonomické oslabení západních států v sobě nese ještě další 
rizika. Za prvé je to ohrožení investovaných petrodolarů 
v devastovaných ekonomikách západních zemí. Za druhé oslabení 
Západu může způsobit bezpečnostní vakuum na Blízkém východě nebo 
Západ může ztratit zájem na ochraně vyděračských států a ty se 
mohou stát kořistí pro útočníky ze zahraničí. Tento scénář se 
naštěstí nenaplnil při obsazení Kuvajtu Irákem na začátku 
devadesátých let minulého století.

„Dilema zemí vyvážejících ropu, se tudíž podobá žertu, který 
historie sehrává s těmi, kdo se pokoušejí určovat její běh. 
Jestliže utratí zisky ze svých vyděračských cen příliš rychle,
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riskují domácí nepokoje. Pokud je budou hromadit, mohou oslabit 
mezinárodní hospodářský systém do té míry, že se samy stanou
oběťmi." (Kissinger, 2004: 803-804)

Na ropné krizi tratil každý. Je složité zjistit, který z
arabských států OPEC stál za zvyšováním ceny. Během tří let, po 
která probíhalo nejprve postupné a poté rychle eskalující
vydírání, udělal OPEC ze svalování viny z jednoho člena na 
druhého pravé umění. Írán a Saudská Arábie, dva největší rivalové 
v regionu, si počínali zvláště obratně. Pravdou ovšem je, že 
navýšení cen podporovali všichni členové OPEC, ať. už spojenci 
Spojených států nebo jejich nepřátelé.

Írán měl rafinovanější byrokracii, která západním způsobem
zdůvodňovala zvýšení cen v porovnání s alternativními zdroji. 
Írán se však nesnažil ovlivnit trh omezováním produkce. To bylo 
částečně způsobeno malou kapacitou těžby v Íránu a velkou ropnou 
náročností íránského průmyslu. Velkou část vytěžené ropy, tak 
Íránci zkonzumovali doma. Velké zvýšení ceny ropy z 5,12 dolaru 
za barel na 11,65 dolaru za barel bylo způsobeno Íránem na 
základě skutečnosti, kdy se na volném trhu nabízelo až 16-17 
dolarů za barel ropy! (Senát USA, 1975) Všichni členové OPEC 
ochotně souhlasili. Írán využíval situace, kterou nenavodil. Ta 
byla způsobena dlouhodobě rostoucí poptávkou, omezením těžby a 
embargem ze strany některých členů OPEC a samozřejmě nemožností 
Spojených států navýšit svoji vlastní těžbu.

íránský šáh dostal nálepku darebáka. Oznámil totiž jednohlasně 
přijaté rozhodnutí OPEC a to pravděpodobně z vnitropolitických 
důvodů. Chtěl získat sympatie od nacionalistů. Všichni členové
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OPEC 24.-25. prosince 1973 využili nejednoty dovozců ropy tím, že 
podporovali státy, které nešly stejnou linií jako USA. Solidarita 
mezi dovozci měla ovšem do budoucna zásadní důležitost. Spojeným 
státy byl navržen institucionalizovaný postup a založení 
Energetické akční skupiny (Energy Action Group). (Blair, 1978)

2.1. Energetická strategie

Západní státy si po ropném otřesu uvědomily, že je potřeba
sjednotit sílu v jednotnou frontu průmyslových demokracií. Mezi 
možné směry do budoucna patřilo rozvoj a využívání alternativních 
energií, sdílení energií v případě krize a zvýšení strategických 
zásob ropy. Spojené státy jako stát s nejmenší závislostí na 
ropných importech a nej silnější demokratická mocnost si mohl 
dovolit vůdčí postavení v koncipování strategie a v jejím
uplatňování v praxi. Bylo navrženo vytvoření Energetické akční 
skupiny (Energy Action Group), která by rozvíjela alternativní 
energetické zdroje, pracovala na úsporách energie a vyjednávala 
s producenty a tvořila tak rovnoprávný protipól Organizaci zemí 
vyvážejících ropu.

Evropské státy se ovšem bály reakce států produkujících ropu a
plán podporovaly pouze vlažně s cílem dostat se k americkým
technologiím a zároveň k omezeným zásobám americké ropy. Kartel 
producentů byl považován za přijatelný, uskupení zemí 
dovážejících ropu za riskantní. Producentské země s nerozvinutými 
ekonomikami a populací v celkové výši 50 milionů ve skutečnosti 
vydíraly průmyslové společnosti s miliardou obyvatel a diktovaly 
si nejen obchodní podmínky, ale i rámec politických vztahů. 
Většina evropských zemí se domnívala, že zajistí lepší podmínky
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pro přístup k ropě splněním požadavků OPEC. Lídrem v těchto 
snahách byla Francie. (Stebbins a Adam, 1977) Ta se snažila 
společným fórem dostat ke špičkovým americkým technologiím těžby 
z mořského dna nebo zplyňování uhlí. Dále byla ochotna 
spolupracovat na vývoji alternativních zdrojů.

Státy dovážející ropu by byly na oko sjednoceny, ale vlastně 
nuceny jednat s producenty ropy každý sám za sebe. Tento plán by 
slabost jednotlivých dovozců ropy pouze institucionalizoval 
namísto toho aby je posílil. Evropa též chtěla jednat se všemi 
arabskými zeměmi dohromady, což znamenalo, že na takovém fóru 
budou znít ty nejradikálnější arabské požadavky vůči kterým se 
nebudou moci umírněné arabské státy postavit negativně aniž by to 
oslabilo jejich obraz v arabském světě. Ostatní evropské státy si 
nechtěly rozzlobit Francii ani Spojené státy, a proto zaujímaly 
obojaký postoj. Americký postoj dokumentuje prohlášení ministra 
zahraničí USA:

„Co se zemí importujících ropu týče, bude situace v energetice a 
v tom, co znamená pro budoucnost, zkouškou celého přístupu 
k mezinárodnímu systému, [přístupu] který jsme ... sledovali ... 
vůči rozvojovým zemím posledních pětadvacet let. Je to test 
názoru, že svět se stal opravdu propojeným a že izolace a sobecké 
postoje musí škodit všem zainteresovaným." (Kissinger, 2004)

Spojené státy začaly vyjednávat přímo s nej většími dovozci ropy, 
na začátek s těmi, jež reprezentovala Energetická komise OECD. 
Jednalo se o Kanadu, Francii, Spolkovou republiku Německo, 
Itálii, Japonsko, Nizozemsko, Norsko a Spojené království. Šlo o 
to, že Spojené státy nastínily vizi, že pokud budou Evropané
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vyjednávat na vlastní pěst a sólo, jsou Spojené státy schopny 
jednat též na vlastní pěst a jelikož měly lepší vyjednávači 
pozici, předběhnout Evropany ve všech oblastech. Konference se 
nakonec zúčastnilo třináct zemí: Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, 
Spolková republika Německo, Irsko, Itálie, Japonsko, Lucembursko, 
Nizozemsko, Norsko, Spojené království a Spojené státy americké.

Zajímavým faktem bylo, že narozdíl do mezinárodních vztahů 
týkajících se vztahů v NATO bylo na tomto fóru umožněno jednání 
jednotlivých evropských států + Evropské společenství a USA.
V NATO Evropské společenství prosazovalo jednání pouze USA versus 
Evropské společenství. Francie přesto nevzdávala svůj boj a 
usilovala o jednání na půdě OSN, kde by však OPEC vystupoval 
jednotně, dovozci ropy nejednotně a na stranu OPEC by se 
připojily rozvojové státy slibující si preferenční ceny, 
hospodářskou pomoc a zároveň vždy bojující proti průmyslovým 
demokraciím.

Pro komunistické státy by to znamenalo přehlídku potíží a 
nejednoty západu, kterých by využívaly.

13. února 1974 na konferenci ve Washingtonu byl položen základní 
kámen pro Organizaci zemí dovážejících ropu založenou v témže 
roce jako Mezinárodní agentura pro energii (International Energy 
Agency). V následujících letech západní demokracie systematicky 
zaváděly úsporná opatření, finanční záchranné sítě, technickou 
spolupráci, krizové plány sdílení zdrojů, pomoc rozvojovým zemím.
V dalších letech se energetická situace výrazně zlepšila a to 
částečně díky solidaritě mezi dovozci ropy. Světový trh s ropou 
se stabilizoval. Pět let po prvním ropném šoku nedošlo k žádnému
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dramatickému zvýšení cen ropy. Od roku 1974 do roku 197 8 cena 
ropy rostla pomaleji než inflace ve světě. Reálná cena ropy ve 
skutečnosti v tomto období klesla o 25 procent. (Kissinger, 2004: 
836) Až povstání v Íránu v letech 1978-1979, které způsobilo, že 
denně na trhu chyběly 4 miliony barelů ropy, roztočilo další 
cenovou spirálu, která byla, jak se zdá, částečně zastavena 
intenzifikací úsporných opatření a využitím nových energetických 
zdrojů, tedy kroky navrženými již v roce 1974.

18. března 1974 bylo ropné embargo bez podmínek (politických) 
odvoláno. O den později navýšila Saúdská Arábie těžbu o milion 
barelů denně, čímž stabilizovala ceny. Použitím amerického 
nátlaku a strategie bylo dosaženo kýženého cíle a do té doby 
Evropu plnou obav opustila panika.

Úspěch strategie sjednocení dovozců ropy vidíme již v polovině 
osmdesátých let. Dva cenové šoky poslaly západní ekonomiky do 
pasti stagflace tj . stagnace ekonomik a vysoké inflace. Ovšem 
státy OPEC byly postiženy právě v tomto období. Ceny ropy 
poklesly z 35 dolarů za barel na 27 dolarů v roce 1985. To 
pomohlo snížit inflaci a zvýšit hospodářský růst. Podíl na 
světovém trhu s ropou klesl pro státy Blízkého východu z 58 
procent v roce 1979 na 40 procent v roce 1984.

Polovina světové produkce byla prodávána na základě tržních 
mechanismů a mezi členy OPEC nastala disharmonie a porušování 
těžebních kvót. Ještě na konci sedmdesátých let se experti 
z Worldwatch Institute domnívali, že ceny ropy za barel přesáhnou 
50 dolarů v průběhu osmdesátých let a dosáhne hodnotu těžby 90 
milionů barelů denně v rozmezí let 1985 a 1995. (Flavin, 1985: 5)
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Těžba ropy v roce 1985 byla pouze 58 milionů barelů denně. 
Domnívám se, že i tyto nesprávné předpovědi mohou posloužit 
státníkům v dalším směřování. Zatím se vždy krizové scénáře 
nevyplnily a i když dnes je ropa opět na historických úrovních, 
neznamená to, že tomu tak bude napořád.

Je potřeba se vyvarovat dvěma zásadním chybám. Za prvé
extrapolaci minulých trendů. To že ropa rostla cena ropy 
v poválečném období o 7 procent ročně, neznamená, že tomu tak 
musí být i nadále. Jenže v těchto úvahách se pozapomnělo, že 
nárůst cen na šestinásobek bude obrovskou pobídkou k hledání 
alternativ. Alternativou tedy byly úspory ropy a hledání nových 
ropných zásob a alternativních zdrojů. Pokles ceny ropy tak byl 
způsoben slabostí západních ekonomik, ale hlavně zvyšující se 
energetickou efektivitou. Uhlí, zemní plyn, obnovitelné 
energetické zdroje a atomová energie nahradily ropu v mnoha 
odvětvích. Zároveň se zvýšila těžba mimo státy sdružené v OPEC - 
viz Graf 3.
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Graf 3: produkce surové ropy v jednotlivých regionech (1970-1997)
Crude Oil Production

Sourc«: DOE I EIA

------United States ------ Persian Gulf -------O APEC w t r g  Economic* í  1998
www.wtrg.com

  OPEC  World (501) 293-4081

Zdroj: http://www.wtrg.com/opec/QPEC2.gif (5.11.2007)
Produkce ropy v milionech barelů denně v letech 1970 - 1997 dle jednotlivých 
regionů. Povšimněte si postupného poklesu produkce ropy ve Spojených státech.

V osmdesátých letech znamenal tento trend posun debat o 
energetice na druhou kolej. Přesto růst hodnoty dolaru ve kterém 
je ropa obchodována dělal problémy mnoha státům. Ty nejchudší 
byly v podstatě vyřazeny z ropného obchodování, protože pro ně 
byla ropa relativně příliš drahá tzn. nakupovaly jí naprosté 
minimum. (Brown a Kahn, 198 0)

Dalším problémem vytlačení ropy bylo zvýšené používání uhlí, 
které ničilo lesy kyselými dešti a znečišťovalo ovzduší. 
S některými problémy si poradil technický pokrok, ovšem například 
produkce skleníkových plynů je stále diskutovaným problémem. 
Pokles cen ropy v osmdesátých letech znamenal a je to příklad i 
pro dnešek, že příliš nízká cena ropy nás nechá v klidu spát a 
nenutí nás šetřit a hledat nové zdroje a znovu nás láká do „spárů
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ďábla" a do ropných krizí jelikož státy Blízkého východu budou i 
do budoucna sedět na největších ropných rezervách. Naším cílem by 
mělo být, aby se tyto zásoby nikdy nevytěžily! Během let 1979-
1981 kdy docházelo k nárůstům cen ropy, svět se ocitl 
v nejistotě. Pozdější pokles cen samozřejmě přinesl benefity 
světové ekonomice, ale založil krizi další. Svět od té doby 
nezažívá postupné nárůsty cen ropy a postupný přesun 
k alternativám, ale spíše pokračující sérii bouří.

Graf 4: dovoz ropy do zemí OECD, 1973-84

Zdroj: Flavin, 1985 
Import ropy v milionech barelů denně v letech 1973 - 1985 dle jednotlivých 
regionů významných dovozců ropy. Ropná krize v roce 1973 znamenala postupné 

přizpůsobení Západních ekonomik a dramatický pokles spotřeby zejména v Západní
Evropě.

Mezi roky 197 9 a 1984 poklesla ropná spotřeba v Západní Evropě o 
18 procent, v Severní Americe o 16 procent a v Japonsku o 16 
procent - viz Graf 4 a Tabulka 3. Ropná spotřeba na jednotku
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národního produktu klesla v letech 1973 až 1984 o 36 procent 
(Flavin, 1985).

Tabulka 3: dovoz ropy do zemí OECD, 1973-84

1973 1979 1984
Change
1979-84

North America 18 6

iMiillitu- barrt’K per clay)

19.H 16.6

(percem) 

- 16
Western Europe 13.2 15.0 12.3 -  !8
lapars 5.5 5.5 4.6 - 1 6
Soviet Union and 8,4 11.1 11.4 *• 3

Eastern Europe 

Latin AmtTica 3.4 4.2 4 5 + 7
Other Asia/Oceania 3.9 5.6 s. ň +  4
Middle Hast 1.2 1 5 1.9 + 27
Africa 1.0 1 4 1.7 f  21

Total' 57.1 64 1 5H.9 -  8
'Numbm nav add ctx&t tJy tiur to

Zdroj: Flavin, 1985
Import ropy v milionech barelů denně v letech 1973, 1979 a 1984 a změna 79/84 
dle jednotlivých regionů významných dovozců ropy. Ropná krize v roce 1973 
znamenala postupné přizpůsobení Západních ekonomik a dramatický pokles 

spotřeby, komunistické země díky rigidnosti sytému spotřebu nadále zvyšovaly 
stejně tak rozvojový svět. Zvýšení cen tak dopadlo nejvíce na chudé státy.

2.2. Nová geopolitika ropy

Nejpřekvapivějším a nej novějším zjištěním poloviny osmdesátých 
let bylo, že po dramatickém zvýšení těžby státy mimo OPEC a 
dramatickým snížením poptávky nedošlo ke kolapsu ceny ropy tak 
jako tomu bylo třeba u uranu nebo mědi. Vysvětlení bylo 
jednoduché: za vším stála společná politika OPEC. Přestože OPEC
ztratil kapacity nastavovat ceny přímo, kartel dramaticky omezil 
svou vlastní těžbu a vzdal se svého podílu na ropném trhu výměnou 
za to, aby cena ropy nezkolabovala. V letech 1979 až 1984 
zredukoval těžbu o 18 milionů barelů denně! Podíl na trhu přitom 
poklesl z 4 9 na 3 0 procent - viz Graf 5.
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Graf 5: světová produkce ropy států OPEC a mimo OPEC, 1973-85

Million 
Barrels 
Per Day

Zdroj: Flavin, 1985 
Jedním z důvodů poklesu ceny ropy v osmdesátých letech byl nárůst produkce 

ropy v zemích mimo OPEC. To bylo dáno zejména vyšší cenou této komodity a tím 
i možností těžit z vrtů, které byly do té doby neekonomické.

Velký pokles vyvolala i válka mezi Irákem a Íránem, která 
paradoxně vedla k větší soudržnosti OPEC, jehož byly oba válčící 
státy členy. OPEC ukázal, že je úspěšný kartel, ale zaplatil za 
to svojí nižší váhou v ropném obchodě, nižším ekonomickým růstem 
a menší rolí ve světové ekonomice. V roce 1981 byly příjmy států 
OPEC na vrcholu a rovnaly se 275 miliardám dolarů ročně. Do roku 
1984 klesly tyto příjmy o 150 miliard dolarů.

47



Málo západních států nad touto situací uronilo slzu, ale pro 
státy OPEC, kde příjmy z ropy představují 95-100 procent 
devizových příjmů to byla katastrofa, která postihla vládní 
programy. Státy jako Nigerie, Venezuela a Mexiko byly silně 
zadlužené a výpadky z příjmů z ropy je zavedly do situací, kdy 
nebyly schopny své závazky splácet. Část dluhů rozvojových zemí 
plynula z výstavby alternativních zdrojů - atomových elektráren 
apod. Například dluh Brazílie byl z 20 procent způsoben výstavbou 
elektráren. (Yergin, 2003)

V sedmdesátých a osmdesátých letech se energetičtí analytici a 
politici setkávali se systémem, který odmítal akceptovat jejich 
predikce. Roční změny očekávaných projekcí energetického růstu se 
stávaly jedinou jistotou. Rapidně klesající úloha ropy 
v hospodářství byla též překvapivá a nikdo už nespojoval 
ekonomický a energetický růst dohromady. Až od roku 1984 se 
ukázalo, že pokles energetického růstu byl pouze dočasný.

Stejně jako generálové, kteří vždy bojují podle poslední války, 
politici rozhodující o energetice se připravovali na energetickou 
krizi shodnou s krizí poslední, která proběhla. Politici tedy 
utráceli značné sumy na obrovské energetické projekty, které měly 
význam pouze při rostoucí ceně ropy. Fundamentální změny ovšem 
snížily poptávku po ropě a pomohly najít dostatečnou alternativní 
nabídku. Energetické problémy nezmizely, ale rapidně se změnily. 
Bylo potřeba se v mezidobí připravit na situaci, kdy bude ropa 
neúměrně drahá pro celý svět.

Saúdská Arábie byla do konce sedmdesátých let největším vývozcem 
ropy a hrála roli „swing" vývozce, který mohl navyšováním a
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snižováním vývozu korigovat trh. V polovině osmdesátých let byla 
její těžba na nejnižší úrovni za posledních 20 let a funkci 
„swing" nebyla schopna již více plnit. Její produkce byla 
poloviční než potřeba k rozvoji průmyslové základny.

Poučení z tohoto období bylo, že světová ekonomika je po 
nastavení nových cen a pobídek velmi flexibilní a je schopna se 
rychle adaptovat. Vládní plány budovat nákladné velké 
alternativní zdroje skončily fiaskem. Snahy jednotlivců a firem 
měly excelentní výsledky.
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3. Vliv na Latinskou Ameriku v době ropných krizí 70. let

5.1. Strukturální problémy

/ 60. a 70. letech jsme byli svědky ekonomických těžkostí 
t Latinské Americe. Těžkosti světové ekonomiky po ropných šocích 
i intervence globálních finančních institucí vedly k instalaci 
politických režimů preferujících cestu maximálního se otevření 
pizímu kapitálu a závislosti ekonomiky na zahraničí, která ovšem 
íevedla k hospodářskému růstu, ale naopak srazila hospodářskou 
iroveň těchto zemí. Příkladem je Brazílie. Počátkem 20. století 
:vořila káva 75% brazilského vývozu. V roce 1978 to bylo ale již 
|en 18%.

Ilavním exportním artiklem se stalo těžké strojírenství, ocel a 
mtomobily. Ekonomický vzestup v letech 1960 - 1975 byl udivující
i obvykle je nazýván brazilským zázrakem. V těchto letech byl 
skonomický růst okolo 10% ročně. Po ropných šocích došlo ale k 
poklesu ekonomiky spojené především s obrovským zadlužením 
žrazílie. V roce 1986 byl dluh Brazílie 82,6 miliard dolarů - 
:edy největší na světě. Dnešní Brazílie je semiperiferiální zemí 
3 poměrně nízkým HDP ve srovnání s vyspělými zeměmi. V roce 2002 
něla Brazílie HDP 3060 dolarů na obyvatele zatímco vyspělý svět 
vykazuje HDP nad 20 000 USD. Nerovnost příjmů se od roku 1960
jvýšila dramaticky. V tomto roce dostávalo nejvyšších 10% 
populace 4 0% národního důchodu, zatímco spodní polovina jen 17%. 
)o roku 1980 pobíralo horních 10% 51 procent HDP, zatímco dolní 
polovina upadla na 13%. Dnes pobírá nejvyšší desetina 48% zatímco 
íechudší desetina jen 0,7%, což činí z Brazílie nejnerovnější 
:emi světa
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Nejzávažnější důsledky měl ropný šok pro země periferie, které 
nejsou exportéry ropy (tedy země, v nichž žije většina světového 
obyvatelstva). Ty rozvojové země, kterým se v 50. a 60. letech 
podařilo s pomocí zahraničních půjček vybudovat domácí průmysl, 
musely začít platit vysoké ceny za dovoz energie a současně byly 
postiženy snížením poptávky po produkovaném zboží (v důsledku 
světové hospodářské krize) - viz Mapa 1. To vedlo k dalšímu 
zvýšení jejich zadluženosti. I země bez významného průmyslu 
musely zatížit svůj rozpočet výdaji za ropu, aby zajistily 
alespoň základní fungování státu a hospodářství. Celková 
zadluženost rozvojových zemí nevyvážejících ropu se zvýšila z 5 
mld. USD v roce 1972 na 36 mld. USD v roce 1977.

Mapa 1: závislost na ropě v rozvojovém světě

Zdroj: Odell, 1975
Mapa ukazuje podíl energie získané z ropy a tudíž závislost na spotřebě ropy 
v rozvojovém světě. Nejvíce závislými byly v roce 1975 státy Latinské Ameriky, 
Severní Afriky a zároveň státy produkující ropu pro které to byla nej levnější 
energie (I proto se zdá dnes nedůvěryhodné, že Írán staví jaderné elektrárny, 

které prodraží jeho elektrickou energii).
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3.2. Dlužní krize

V 70. letech si mnoho rozvojových zemí vzalo vysoké půjčky na 
financování strategií rozvoje, zvláště ISD. Byly pro to vhodné 
podmínky:

1) v důsledku přílivu tzv. petrodolarů ze zemí OPEC byl na 
světovém finančním trhu nadbytek disponibilního kapitálu a 
komerční banky poskytovaly úvěry s nízkými úrokovými sazbami a 
spojovaly je jen s minimálními podmínkami

2) v důsledku ropného šoku (krátkodobě) vzrostla na světovém trhu 
cena primárních komodit

3) zdálo se nadějné, že společná politika zemí třetího světa 
povede k vytvoření Nového mezinárodního hospodářského uspořádání 
s výhodnějšími podmínkami pro rozvojové země

4) mezinárodní instituce (i teorie rozvojových studií) 
doporučovaly tuto politiku.

Na přelomu 70. a 80. let se podmínky dramaticky změnily. 
Hospodářská krize zvedla úrokové sazby do závratné výšky (úvěry 
byly sjednány s pohyblivou úrokovou sazbou). Současně snížila 
poptávku nejen po primárních komoditách (a tím i jejich cenu), 
ale i po hotových výrobcích, včetně výrobků z nových průmyslových 
provozů zemí třetího světa, z jejichž prodeje měly být spláceny 
dřívější úvěry. Zvýšení výdajů (splátky dluhu) a snížení příjmů 
vyvolalo fiskální krizi, z níž mnoho rozvojových zemí nedokázalo
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najít východisko. V roce 1982 prohlásilo Mexiko, že není schopno 
nadále splácet svůj dluh, brzy následovala Venezuela, Brazílie a 
další země. Na světovém finančním trhu to vyvolalo paniku, 
označovanou jako dlužní krize (debt crisis).

Aby banky, které poskytly úvěry, mohly dostat půjčené peníze 
zpět, byly nuceny poskytnout další půjčky na splácení úroků z 
dřívějších úvěrů. Poskytnutí těchto úvěrů však bylo nyní spojeno 
s velmi přísnými makroekonomickými i mikroekonomickými podmínkami
- zvláště byl kladen důraz na přísnou "rozpočtovou disciplínu" 
věřitelských zemí. To posílilo postavení MMF a SB, které už od 
70. let spojovaly poskytnutí "rozvojové pomoci" (finančních 
prostředků prvního světa, určených k podpoře strategií rozvoje 
třetího světa) s přísnými podmínkami programů strukturálního 
přizpůsobení (PSP, Structural Adjustement Programmes, SAP) . PSP 
vyžadovaly často hluboké změny ve struktuře hospodářství (a 
následně i společnosti) dotčených zemí v duchu neoliberální 
politiky.

Poskytnutí půjčky ze strany MMF a SB bylo považována za signál 
(často i nutnou podmínku) pro komerční banky, že dané zemi mohou 
poskytnout půjčku. Zadlužené země třetího světa (tj . téměř 
všechny země periferie) tak neměly jinou možnost než se podrobit 
programům strukturálního přizpůsobení. V polovině 80. let již PSP 
"strukturálně transformovaly" ekonomiku i společnost tří čtvrtin 
latinskoamerických zemí a dvou třetin afrických zemí.

Mezinárodní zadluženost je jedním z nejsložitějších problémů, 
které nyní stojí před světovou ekonomikou. Komplikuje globální 
platební rovnováhu a stabilitu finančně úvěrového systému, což má
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výrazné negativní dopady do měnové stabilizace. Mezinárodní 
zadluženost brzdí rozvoj mezinárodní ekonomické spolupráce a 
integrace a je jednou z příčin ekonomické asymetrie mezi 
jednotlivými skupinami zemí.

Dnešní podoba mezinárodní zadluženosti se vytvářela postupně v 
meziválečném a těsně poválečném období. 50. a 60. léta byla ve 
světovém tržním hospodářství obdobím stabilizace. Dostatek
volného kapitálu podnikatelského i zápůjčního vytvořil atmosféru
bezstarostnosti. Rozšiřující se kapitálový trh celkem
bezproblémově pokrýval potřeby rozvojových zemí.

Půjčky a úvěry rozvojovým zemím však byly velmi často užívány 
neefektivně, na spotřební a zbytné účely, administrativu, armádu 
a na krytí schodku běžných účtů platebních bilancí. Jen zřídka 
byly využívány na modernizaci a strukturální přestavbu 
rozvojových ekonomik.

Počátkem 70.let, s objevením se strukturálních krizí, nastala
mimořádně významná změna. První ropný šok přispěl k tomu, že 
některé rozvojové země desetinásobným vzrůstem cen ropy rapidně 
zvýšily svoji ekonomickou úroveň, což vedlo k urychlení 
diferenciace rozvojových zemí.

70. léta byla paradoxně obdobím, kdy suma dluhů pětinásobně 
vzrostla a problém se změnil i kvalitativně - přerostl do 
globálního stadia. Ohromné dodatečné fondy nepomohly rozvoji 
rozvojových zemí, naopak jim nesmírně uškodily. Příčinou byla 
vlna euforie, jež se vzedmula v bohatnoucích rozvojových zemích. 
Soukromé banky poskytovaly velké množství nových půjček a úvěrů,



avšak bez potřebných garancí. Věřily, že ekonomický růst těchto 
zemí bude pokračovat i nadále. Zadluženost se tak neustále 
zvyšovala.

V roce 1987 překročila suma dluhů „magickou" hranici 1000 mld. 
USD. V posledním desetiletí minulého století zadluženost dále 
rostla z 1000 mld. USD na cca 2 500 mld. USD na konci 90. let, 
její tempo se však poněkud zpomalilo v rozvojových zemích, naopak 
vzrostlo u bývalých zemí RVHP.

Dnes je více než zřejmé, že většina rozvojových zemí nemůže své 
dluhové závazky nikdy splatit. Naopak, rozvojový svět si neustále 
vynucuje nové půjčky.

Globální zadluženost poškozuje zejména oblast mezinárodního 
obchodu se zbožím a službami. Nedostatečná bonita dlužníků velmi 
komplikuje rozvoj mezinárodních ekonomických vztahů. Například 
Latinská Amerika - nej silněji zadlužená oblast - má kvůli dluhové 
krizi značné problémy ve svých integračních snahách i ve 
spolupráci se severoamerickými partnery.

Zadluženost vede i k technologickému zaostávání rozvojového 
světa, nebot nedostatek devizových rezerv brzdí dovoz zařízení i 
know-how.

Existuje tedy vůbec řešení tohoto problému? Rozvojový svět si už 
zvykl na pomoc od vyspělých ekonomik. Nesnaží se rozvíjet vlastní 
produkci a pasivně čekají na mezinárodní pomoc. Odpouštění dluhů, 
k němuž vyzývá stále větší počet politiků a umělců, určitě není 
řešením, neboť, povede k větší pasivitě ekonomik rozvojových zemí.
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Ani účelově vázané půjčky a úvěry často neputují do určených 
oblastí, ale končí v rukou ozbrojených jednotek. Existuje sice 
spousta institucí, které mají provádět dohled nad půjčkami, 
jejich činnost je však často neefektivní.

Rozvojové země se tedy nacházejí v začarovaném kruhu. Vyspělý 
svět se již několik desetiletí snaží najít efektivní řešení, ale 
již dnes je zřejmé, že se situace v nejbližší budoucnosti 
nezmění.

3.3. Ropná politika Latinské Ameriky

Ropa a zemní plyn hrají důležitou roli ve vztazích Spojených 
států amerických a Latinské Ameriky, zejména s Venezuelou. 
Obchodování těchto dvou zemí kvete navzdory nesmiřitelné rétorice 
obou stran svědčící spíše o opaku: za poslední dva roky vzájemný
obchod vzrostl o 3 6 procent. Ostatně, těžkou ropu z Venezuely 
dokáží zpracovávat hlavně v USA. Hugo Chávez sice hovoří o 
socialismu 21. století, tento je ale „business friendly", v 
posledních letech se ve Venezuele zdvojnásobil prodej automobilů 
i nakupování platebními kartami a ceny nemovitostí závratně 
rostou. A zatímco hovoří o znárodňování či zestátňování, 
přesvědčuje byznysmeny o výhodnosti investic do ropného průmyslu 
ve Venezuele.

Ropa a zemní plyn hrají přirozeně také důležitou roli ve vztazích 
klíčových zemí Latinské Ameriky - Mexika, Kuby, Venezuely, 
Kolumbie, Brazílie, Peru, Ekvádoru, Argentiny, Bolívie a Chile. V 
nich hraje prim Venezuela, respektive Hugo Chávez. Termín „ropná 
politika" obnášel dosud dva, ne zcela na sobě nezávislé významy:
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silovou kontrolu energetických zdrojů a ovlivňování jiných zemí 
jimi. Dnes je pravděpodobně třeba vzít v úvahu ještě třetí - 
podaří-li se rozšifrovat, co se skrývá za politikou Hugo Cháveze 
a celé Latinské Ameriky založenou na ropě. Řečeno bez obalu, 
ambiciózní plány Hugo Cháveze a dalších latinskoamerických 
politiků nejenže pravděpodobně nemají odpovídající oporu v 
technologii a financích, ale jejich smysl racionálně myslícím 
Evropanům často uniká. Paradoxům a malé racionalitě se nelze 
divit, děj se odehrává v Latinské Americe. Ropná politika 
připomíná složitou šachovou partii, kde tahy jednotlivých figur 
spolu dozajista úzce souvisí, ale ani protihráči již nevědí jak.

Pokusme se tedy shrnout, co o ropném průmyslu Latinské Ameriky 
víme, popřípadě nevíme. Za prvé to, že zásoby ropy v celé 
Latinské Ameriky tvoří asi deset procent světových a že u zemního 
plynu to jsou čtyři procenta. Přičemž v případě ropy jde jen u 
Venezuely o 6,8 procent. Tyto údaje jsou však značně zastaralé a 
například Venezuela nové informace neposkytuje. Zásoby ropy se 
tedy pouze odhadují, protože státní venezuelská společnost PDVSA 
nevydává výroční zprávy a zřejmě je ani poskytovat nebude. Pro 
všechny státy Jižní Ameriky pak platí, že málo investují do 
hledání nových nalezišti. A dále, uvedené údaje o zásobách ropy se 
týkají jen běžné surové nafty, jakmile však budou vyvinuty vhodné 
technologie na zpracování supertěžké ropy, posune se Venezuela v 
jejích zásobách na první místo na světě (měla by mít 270 miliard 
barelů).

Venezuela je členem OPEC od roku 1960 a jednou z mála zemí této 
organizace, která své těžební kvóty nejen nepřekračuje, ale 
soustavně neplní, přičemž svou odhadovanou zásobou asi 80 miliard
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barelů ropy se řadí hned za Saúdskou Arábii, Írán, Irák a Kuvajt.

Venezuela těží asi tři miliony barelů denně, přesné číslo však 
neznáme. Aby však i v budoucnosti tuto těžbu udržela, musí 
investovat do průzkumu a těžby. Stát zatím investoval v roce 2005 
asi polovinu potřebné částky - tedy asi tři a půl miliardy dolarů
- a soukromé investice ze zřejmých důvodů (neustále ohlašované 
znárodňování) nejsou. Například mexická státní společnost PEMEX 
investovala v roce 2003 asi dvojnásobek a brazilský Petrobras asi 
150 procent výše uvedené částky.

Část příjmů venezuelské PDVSA, kterou spravuje ministerstvo pro 
energie, jde na sociální programy, a navíc tato společnost 
postrádá odborníky.

Venezuela má také největší zásoby zemního plynu v Latinské 
Americe - asi 4,2 bilionu metrů krychlových, ale dováží ho z 
Kolumbie, přičemž jím zásobuje západní část Venezuely (připravuje 
se 33 0 kilometrů dlouhý plynovod Transguajiro z kolumbijského La 
Guajira do venezuelského Maracaiba i ropovod opačným směrem z 
Venezuely k Tichému oceánu). Navíc Venezuela teprve nyní začala 
budovat plynový systém, který by měl zásobovat její obyvatele a 
podnikatele plynem.

Kolumbie má klíčové postavení v ropné politice Latinské Ameriky 
nejen díky svým zásobám ropy a především zemního plynu, ale i pro 
svou geografickou polohu - sousedí s Venezuelou a má přístup k 
Tichému oceánu, tedy k asijským trhům. Nicméně její vývoz 
hydrokarburantů (ropa a zemní plyn) v poslední době klesá. 
Příčinou jsou nízké investice a malá bezpečnost: únosy, sabotáže,
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paravojenská činnost a tak dále. Kolumbie zdánlivě volí opačný 
postup než Venezuela: státní společnost Ecopetrol má být asi z 20 
procent zprivatizována. To však je stále mnohem méně, než jaký by 
měl zůstat podíl soukromého sektoru ve venezuelském PDVSA po 
takzvaném znárodnění Hugo Chávezem. Kolumbie je snad jedinou 
latinskoamerickou zemí, na které je závislá venezuelská ropná 
politika.

Na rozdíl od Kolumbie je Bolívie s Venezuelou velmi úzce 
ideologicky propojena. Bolívie je nej chudší zemí Latinské 
Ameriky, ale s velkými zásobami zemního plynu, který by mohla 
dodávat do Brazílie, Argentiny, Chile a Uruguaje. Prvního května 
loňského roku však Evo Morales „znárodnil" pod vlivem Hugo 
Cháveze těžbu ropy a plynu a zvýšil kontrolu nad její těžbou i 
zisky z ní na 80 procent u velkých společností a na 40 až 60 
procent u menších (smlouva nabídnutá cizím společnostem je téměř 
identická s tou, kterou Chávez připravil ve Venezuele).

Paradoxně tato „privatizace" těžby plynu nejvíce postihla 
brazilský Petrobras (a španělský Repsol-YFP), který ji z části 
ovládal, a to právě ve chvíli, kdy tato společnost hodlala v 
Bolívii investovat vysoké částky. Tento čin posílil názorové 
neshody mezi oběma státy a jeho důsledkem byla změna brazilské 
orientace: chce co nejdříve ukončit závislost na bolivijském
plynu. To bude mít dopad i na investice a technologie, 
venezuelská PDVSA totiž nemůže světového lídra v této oblasti 
(Petrobras) nahradit. Zdá se, že bolivijská „privatizace" nebyla 
přinejmenším z hlediska načasování tím nejšéastnějším krokem. 
Zabránila totiž Bolívii vyjednávat o cenách plynu, který prodává 
Brazílii pod tržní cenou.
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Brazílie produkuje asi 75 procent své spotřeby a směřuje k 
soběstačnosti. Ačkoli Brazílie v posledních deseti letech úspěšně 
rozvíjela svůj ropný průmysl, kupodivu nejvíce ze všech zemí 
Latinské Ameriky svůj dovoz této suroviny - tři čtvrtiny - v 
současné době pokrývá z oblastí mimo Latinskou Ameriku: především 
z Nigérie, Alžíru a Asie. Není to jen tím, že má dobré rafinerie. 
Petrobras totiž nejenže těží a distribuuje většinu ropy a ropných 
produktů, ale i vlastní a vyvíjí mnoho ropných technologií a 
investuje v zahraničí: hlavně v Africe (nedávno koupil práva na
průzkumy v Rovníkové Guineji, Nigérii a Libyi), ale i v Severní 
Americe, Evropě a Asii. Navíc vyrábí etanol i technologie 
potřebné k jeho výrobě.

Přestože tuto firmu ovládá stát, který svá práva aktivně 
uplatňuje, jde o velmi zdravý podnik, jenž investuje vysoké 
částky (v příštích pěti letech přes jedenáct miliard dolarů). 
Připočteme-li k tomu vysoké státní investice, jasně se nám 
ukazuje, že Brazílie se stává technologickým gigantem v oblasti 
energetiky. Kromě toho tam byly v poslední době objeveny obrovské 
zásoby zemního plynu, které se odhadují asi na 400 bilionů 
krychlových metrů. Plyn však dováží z Bolívie, s níž ji spojuje 
obrovská síť. plynovodů.

V reakci na bolivijské znárodnění brazilský ministr zahraničí 
Celso Amorím obvinil Venezuelu - zřejmě právem - z politického 
zasahování a vláda Luize Ignacia Luly da Silvy pozastavila 
některé předběžné dohody o energetice. Na sklonku minulého roku 
bylo však opět všechno jinak.
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V prosinci minulého roku Lula a Chávez obnovili rozhovory o 
projektu Plynovod na jih (Gasoducto del Sur), který byl odložen 
kvůli volbám v obou zemích. Tento plynovod by měl dovést 
venezuelský plyn po trase dlouhé asi deset tisíc kilometrů přes 
Brazílii až do Argentiny a Uruguaje (připomeňme, že Venezuela 
plyn dováží z Kolumbie). Hovořili také o projektu společné 
rafinérie v brazilském státu Pernambuco, jejíž základní kámen byl 
položen před více než rokem, a o tom, že Brazílie sestrojí čtyři 
tankery pro venezuelskou PDVSA, a o společném průzkumu zásob ropy 
a plynu v oblasti Orinoka.

Argentina má velmi dobré vztahy s Venezuelou i velké zásoby plynu 
a ropy, které jí však převážně slouží k vlastním potřebám. 
Argentina má 0,3 procenta světových zásob plynu a až do 
devadesátých let byla jeho exportérem. 0 deset let později však 
již plyn dováží v důsledku růstu vlastní spotřeby. Venezuela 
prodává Argentině ropu za tankery, zemědělskou techniku a služby 
na základě smlouvy z roku 2005 (Chávez chce mít vlastní 
latinskoamerickou flotilu PetroAmericana). Tyto obchody nemají 
příliš jasné finanční pozadí. Argentina však je Chávezovým 
spojencem v tlaku na Brazílii, aby tyto země v energetické 
oblasti postupovaly společně. Navíc se Argentina v poslední době 
pouští i do jaderné energetiky, do níž bude investovat asi 3,5 
miliardy dolarů.

Chile, která produkuje jen čtyři procenta své spotřeby ropy a 2 0 
procent zemního plynu, sice na rozdíl od Brazílie dováží většinu 
obou surovin z latinskoamerické oblasti, ale se svými sousedy 
nemá nej lepší vztahy. Na konci devadesátých let byla jejím 
hlavním dodavatelem Argentina, která se později dostala do
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těžkostí s dodávkami, neboť: nedokázala uspokojit ani domácí
spotřebu. Nyní pokrývá větší část chilské spotřeby Bolívie, ale 
cesta plynu do Chile není jednoduchá: na počátku tohoto století 
bolivijská vláda uvažovala o transportu plynu do chilských 
přístavů, kde ho chtěla zkapalňovat a poté posílat do Mexika a 
USA. Ekonomické výhody jsou zřejmé, ale projekt byl politicky 
neproveditelný. (Bolívie původně přístup k moři měla, ztratila 
jej na konci 19. století v tzv. Pacifické válce. President 
Morales by chtěl, dost nerealisticky, do konce svého volebního 
období získat přístup k moři zpět.) A tak Bolívie razila heslo 
„ani molekulu plynu do Chile, dokud nebudeme mít přístup k moři". 
Pro Chile to znamenalo ukončení dodávek bolivijského plynu. Ten 
nyní dostává Argentina a do Chile putuje plyn argentinský.

Chile nějakou dobu doufala, že bude dostávat plyn z Peru, to však 
ten, který vytěží, spotřebovává. V poslední době byla sice
objevena naleziště plynu v Chile, ale jejich rozsah zatím není
známý, a proto chilská vláda staví svou budoucí energetickou 
politiku na hydroelektrárnách a uhlí. Chilská vláda se sice 
prohlašuje za levicovou, ale Hugo Chávez je jiného názoru. Chile 
byla také jednou ze zemí, která nedávno nepodpořila kandidaturu 
Venezuely na nestálého člena Rady bezpečnosti OSN.
Uruguay a Paraguay netěží ropu vůbec, ale zpracovávají ji.
Paraguay je energeticky soběstačná díky vodním elektrárnám.
Ekvádor má asi 0,4 procenta světových rezerv ropy, jež z větší 
části obhospodařuje státní společnost PetroEcuador. Ropa tvoří 
více než třetinu celkového exportu země, ale produkce klesá v 
důsledku malé efektivity.



O Mexiku (a tedy Střední Americe) se zmíním pouze zběžně, protože 
v latinskoamerické ropné politice nehraje velkou roli. Patří 
spíše do sféry ropné politiky USA a jen reaguje na dění v ropné 
politice Latinské Ameriky tak, aby nezůstalo zcela stranou. Vliv 
Mexika se omezuje na Střední Ameriku a Karibik. Navíc jeho ropná 
politika není zcela nezávislá v důsledku vztahu k USA. Mexiko je 
jakýmsi ropným polštářem USA a v mexickém parlamentu se 
kupříkladu často a bezvýsledně řeší otázka mexického postupu v 
případě krádeží či nelegální těžby ropy ze strany Spojených 
států. Mexiko má 1,4 procent světových zásob ropy, ale produkuje 
pět procent světové spotřeby a exportuje asi polovinu toho, co 
vytěží - především do USA.

Strategický význam má Panama a její průplav, který však není 
vhodný pro velké tankery, a proto je předmětem mnoha plánů, 
především Venezuely.

Přestože je vztah Kuby a Venezuely velmi důvěrný, máme o něm 
velmi málo faktických informací. Je velmi pravděpodobné, že 
Venezuela zásobuje Kubu 90 0 00 barely ropy denně a zřejmě za
dvoutřetinovou tržní cenu. Kuba spotřebuje denně okolo 120 000
barelů, přičemž dvě třetiny z nich vytěží sama. Tedy více než 
polovinu množství poskytovaného Venezuelou vyváží. Kam? To není 
známo. Skutečností však je, že embargované zboží z USA lze na 
Kubě občas dostat.

Kuba platí Venezuele odborníky z medicíny, sportu a školství (ve 
Venezuele jich působí asi 50 000) - možná i bezpečnosti. Podle
nedávných, a ne zcela ověřených zpráv má Kuba enormní zásoby 
ropy, které však v současné době nedokáže těžit.
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Podobnou podporu, i když v menším měřítku, poskytuje Venezuela 
vládám Nikaragui, Salvadoru, Belize, Kostariky, Guatemaly, 
Hondurasu, Panamy, Haiti, Dominikánské republiky, Barbadosu a 
Jamajky. Nesmějí na rozdíl od Kuby sice „nakoupenou" ropu 
vyvážet, nicméně platby jsou rozloženy na delší časové období - 
až sedmnácti či pětadvaceti let a pod úrovní tržní ceny (takzvaná 
Smlouva z Caracasu a PetroCaribe).

Ropa a zemní plyn hraje nebo může hrát, jak je z předešlého 
vidět, podstatnou roli ve snaze o integraci Latinské Ameriky. 
Jenže jako integrátor funguje spíše rétorika o karbohydrátech. 
Neustále znovuohlašovaný plynovod „Gasoducto del Sur", jakýsi 
plynový prstenec mající zásobovat a spojovat Latinskou Ameriku 
plynem a vytvářet tak nejen základy společného trhu, ale i 
industrializaci celé oblasti, je neustále jen na papíře či spíše 
ve vzduchu. Ožívá stále znovu při různých politických jednáních a 
setkáních - ale to je vše. Odmyslíme-li si obrovské investice, o 
účast na nich se nicméně zajímá i Rusko, a nedostatek technologií
- je zde ještě jeden problém: stavbou plynovodu by bylo nejen
nenávratně poškozeno životní prostředí, jmenujme alespoň 
amazonské pralesy, ale dozajista by vyvolalo vlnu nespokojenosti 
v indiánských oblastech - pro mnohé by to znamenalo konec jejich 
způsobu života. Právě těch indiánů, jejichž jménem někteří 
latinskoameričtí politici rádi vystupují.

A zdá se, že nej silnějším hráčem na latinskoamerickém ropném a 
plynném poli je, navzdory obrovským zásobám Venezuely a hlasité 
rétorice Hugo Cháveze, Brazílie a Kolumbie. První pro své 
technologie a druhá pro svou geografickou polohu. Bez brazilských



tankerů, brazilské technologie a kolumbijských přístavů může 
Venezuela vyvážet ropu především pouze, tak jak doposud, do USA.

3.4. Venezuela

Venezuela byla v sedmdesátých letech zemí Juan Pabla Peréze 
Alfonza, zarytého nacionalisty a zakladatele OPECu. V roce 1971 
Venezuela prosadila zákon „návratu", který říkal, že ropné 
koncese a jiná aktiva v zemi budou znárodněna s omezenými 
kompenzacemi. Toto mělo být rozfázováno do budoucnosti. Výsledek 
byl jasný, ropné společnosti snížily svoje investice což 
znamenalo snížení kapacit. Pokles kapacit byl živen 
nacionalistickým odporem k ropným společnostem. V roce 1972 
schválila vláda několik zákonů kontrolujících celý ropný segment 
od vyhledávání ložisek po marketing. Současně se zvedla efektivní 
daň na 96 procent.

Nárůst cen v roce 1973 ještě zvýšily nacionalistické nálady a 
sebevědomí venezuelské vlády. Soukromé vlastnictví ropných zdrojů 
se stalo nadále neakceptovatelné. Otázkou venezuelské politiky se 
nestalo znárodnění, ale spíše cesta k jeho uskutečnění. Jedni 
navrhovalo násilné znárodnění, druzí cestu vyjednávání a 
omezených kompenzací, tak jak tomu bylo například v arabských 
státech OPEC. Nakonec zvítězily obavy z odlivu mozků, know-how, 
z vytvoření velké ropné společnosti a tím i státu ve státě a 
z dopadu na Venezuelskou ropu. Prezident se rozhodl pro mírnější 
variantu ve které zbývala část rozhodování na lidech z ropného 
průmyslu. Byla založena PDSVA (Petróleos de Venezuela), která 
měla hrát klíčovou roli ve finančních záležitostech, plánování a 
koordinaci. Stala se také mezičlánkem mezi politiky a olejáři.
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4. Současnost

Na začátku 21. století začíná uplanovat stále silnější vliv
v ropných záležitostech nově vzkříšená Ruská federace. To
vyvolává mnoho otázek. Ty jsou zčásti zavádějící, protože Rusko 
je běžně souzeno na základě spekulací ohledně svých záměrů než na 
základě svých činů. (Tymoshenko, May/June 2007) .

Díky vysokým cenám ropy zažívá dnes Rusko vysoký hospodářský
růst. Zvýšila se životní úroveň. Na druhé straně můžeme v Rusku
pozorovat podobný scénář vyvlastňování soukromých ropných 
společností tak jako tomu bylo v arabských zemích v sedmdesátých 
letech minulého století a později ve Venezuele. Začalo to 
nedobrovolně Jukosem a posléze ostatní dobrovolně své podíly 
prodali. Státní produkce ropy se zdvojnásobila v minulých 4 
letech.

Poslilování Ruska mělo dopad i na jeho zahraniční politiku. 
Jednak chrání Írán a jeho nukleární ambice a prodává mu zbraně. 
Dále si pak Rusko nárokuje větší vliv na své „blízké zahraničí", 
tj . státy bývalého SSSR a v mnoha z nich má dodnes své vojáky.

V únoru 2007 mluvil Putin dokonce o zřízení plynového OPECU. 
(Tymoshenko, May/June 2007). Vývozy surovin udělaly z Ruska 10. 
největší ekonomiku světa. 30 procent rozpočtových příjmů tvoří 
exporty energetických surovin. Tímto vzniká do budoucna obrovské 
riziko pro stabilitu státu, pokud ceny ropy propadnou. Je 
předpoklad, že pokud bude mít ruská vláda vnitřní problémy obrátí 
svou pozornost do zahraničí.
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Centrum pro strategické a mezinárodní studie uvádí, že do 
budoucna bude Německo záviset z 80 procent na ruském plynu. Dnes 
je to 44 procent. To bude ve chvíli, kdy bude dokončen projekt 
plynovodu v Baltském moři.

Současnost a budoucnost Venezuely je dnes spjata se jménem Hugo 
Chavez. Chavez propaguje participační ekonomiku a z peněz 
z ropných příjmů realizuje nákladné sociální programy. I 
Venezuela je závislá na vývoji ceny barelu ropy a možná i 
budoucnost prezidenta Cháveze je napojena na tuto strunu. Dnes 
ovšem může Chavez díky relativnímu bohatství rozšiřovat svojí 
bolívarskou vizi jednoty po celém kontinentu a ovlivňovat své 
sousedy.

Venezuelské ropné bohatství umožnilo v letech 2002-2005 investice 
na sociální programy v hodnotě 20 miliard USD. (Shifter, May/June 
2006) .

Ropa je Chavezem využívána jako politický nástroj pro sousední 
státy, kdy barterově obchoduje s Kubou a pomocí tzv. měkkých 
úvěrů pomáhá nakupovat ropu karibským státům. Jako vliv Cháveze 
se dává vítězství Evo Moralese v Bolívii. Ten dnes po vzoru svého 
kolegy znárodňuje plynařský průmysl. Další významní politici 
regionu mají jeho podporu: Rafael Correa (Ekvádor), Daniel Ortega 
(Nikaragua) , Ollanta Humala (Peru) . Chavez též morálně podporuje 
íránského prezidenta.

Arabské státy při dnešních cenách ropy zalepily díry ve svých 
veřejných rozpočtech. Ty se objevily při poklesu ceny ropy 
v osmdesátých a počátku devadesátých let minulého století.

67



Saúdská Arábie jako pěkný příklad nedokázala při poklesu ceny 
ropy zaplatit za všechny své služby a dostala se do rozpočtových 
deficitů. (Gause III, May/June 2000) Budoucí cena ropy bude 
základním kamenem pro mezinárodní vztahy a jejich ovlivňování 
jednotlivými členy OPEC. Myslím, že bude použita stejná logika 
jako v letech minulých.

Do budoucna budou i asijské země a zejména Čína vystaveny stejným 
bezpečnostním rizikům plynoucím z nestability na Blízkém východě 
jako Západní země. (Yergin, Daniel, Eklof, Dennis and Edwards, 
Jefferson, March/April 1998)
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5. Ekologický aspekt

V roce 1950 byly Spojené státy největším producentem ropy na 
světě. Mnohé obory byly na obrovském ropném průmyslu životně 
závislé. USA pluly na lodi nevyčerpatelných zásob ropy a nikdo si 
nepomyslel, že přijdou horší časy. Co se týká teorií o 
vyčerpatelnosti zdrojů, můžeme je jednoduše rozdělit na 2 tábory:

5.1 Ropa bude vyčerpána

A nejen to, dle některých autorů jsme již překročili pomyslný 
rubikon.

Graf 6: množství fosilních paliv uložených v Zemi

Total amount of fossil fuel stored in the Earth

Zdroj: Goodstein, 2004

Celé 2 0.století poptávka a nabídka ropy rapidně rostla. Dá se 
říci, že nabídka a poptávka rostly stejně. Do roku 1950 dokonce 
hledání nových nalezišť, předbíhalo spotřebovávání ropy. V roce 
1956 Marion King Hubbert geofyzik z amerického Texasu přišel 
s teorií vyčerpatelnosti ropných zdrojů a s tím, že vrchol těžby 
ve Spojených státech přijde okolo roku 1970, a poté bude rychle 
klesat - viz Graf 6.
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Graf 7: počet miliard barelů ropy nalezených v jednotlivých rocích ve
Spojených státech

Discovery dates of U.S. oil fields

1910 1930 1950 1970

Zdroj: Goodstein, 2004 
Spojené Státy od 30. let dvacátého století nacházely méně a méně vytěžitelné 

ropy. Mnozí tvrdí, že toto nastane v každé zemi produkující ropu.

Využil k tomu teorii o rozmnožování živočichů. Pokud živočichové 
žijí v oblasti s dostatečnými zdroji, jejich rozmnožování je 
exponencionální a to až do chvíle, kdy je populace tak velká, že 
zdroje začnou být omezené. To samé se stane s novým objevováním 
ropných nalezišti, protože možnost nalézt nové naleziště se 
zmenšuje s tím jak je stále méně ropy k nalezení - viz Graf 7.
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Hubbert ukázal, že jakmile růst nových nalezišti začne klesat, je
možné vydedukovat sestupný poměr a nalézt kde se růst zastaví
úplně. Podle této metody bylo celkové množství ropných zásob na 
Zemi 2 biliony barelů. Půlku jsme již vytěžili. Zlomový bod
nastává právě po vytěžení poloviny ropných zásob. To je podle
této teorie v horizontu několika málo let.

Graf 8: světová produkce ropy v miliardách barelů za rok

Annual production of world oil

1920 1940 i960 1980 2000

Zdroj: Goodstein, 2004 
Světová produkce ropy roste exponencionálně.

Hubbert podporuje svoji teorii vyčerpáním zásob některých 
přírodních zdrojů lokálně což považuji za nesprávné. Je 
samozřejmé, že mohu vytěžit důl s uhlím pokud je jeho cena
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dostatečně vysoká a tak se i stalo. Na druhou stranu černouhelné 
sloje v Ostravě ukazují druhou stranu mince a možný druhý scénář 
budoucího vývoje. Zde se již černé uhlí ekonomicky nevyplatilo 
těžit a přešlo s k alternativám. Kromě toho se zastavil i 
neefektivní těžký průmysl a zabránilo se znečišťování ovzduší i 
vypouštění oxidu uhličitého.

Pokud se tedy přikloníme k pohledu pana Hubberta, tzn. že krize 
přijde, když dosáhneme vrcholu hledání nových nalezišť a 
s přijetím dalších nových zdrojů, které lidstvo v příštích letech 
nalezne, posunuje se ropná krize asi o deset let ode dneška. 
(Goodstein, 2004)

5.2 Ropa nebude vyčerpána

Když americký geofyzik M. King Hubbert přišel v 50. letech 20. 
století s tezí, že celková těžba ropy dosáhne v 70. letech 
vrcholu a pak začne klesat, mnozí mu uvěřili. Zlom, který přišel 
o dvacet let později, však byl pouze krátkodobý a za pár let se 
světová těžba ropy vrátila na tradiční vzestupnou křivku - viz 
Graf 8. Ačkoli ropný vrchol od té doby předpovídalo mnoho autorů, 
skutečný vývoj je nakonec vždy zklamal.

Zásoby ropy nejsou pevně dané, rozšiřují se lidskou 
vynalézavostí. Neexistuje žádný rozumný důvod myslet si, že v 
dlouhodobé budoucnosti budou nerostné zdroje vzácnější než nyní. 
Světové známé zásoby surové ropy vzrostly z 650 miliard barelů v 
roce 1980 na dnešních 1317 miliard barelů. Americký geologický 
průzkum odhaduje, že budou nalezeny další tři biliony barelů ropy
- třikrát víc, než je dnes známo.
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Energetický informační úřad americké vlády v letošním 
Mezinárodním energetickém výhledu počítá s tím, že světová 
spotřeba ropy se zvýší z 83 milionů barelů denně v roce 2004 na 
118 milionů denně v roce 2030. Zatímco OPEC, který vytváří 41 % 
světové těžby ropy, zvýší těžbu o 23 milionů barelů denně (nárůst 
o 2 % ročně), nečlenové OPEC zvýší těžbu ropy o 12 milionů barelů 
denně. Očekávat pokles těžby ropy v blízké budoucnosti není 
realistické.

Již v roce 1865 varoval britský ekonom William Jevons, že 
anglický průmysl se brzy zastaví kvůli vyčerpání zásob uhlí. 
Podobných prognóz o uhlí, ropě a dalších surovinách byla 
vyslovena celá řada. Nikdy se však nevyplnily. Současná vysoká 
cena ropy je příležitostí pro investory, aby otevíraly nová 
ložiska. Na sugestivní otázku "kdy nám dojde ropa?" proto 
odpovídá známý ekonom Julian Simon oprávněně - že nikdy. (Simon, 
1996)

Historická fakta jsou v rozporu s malthusovskou, běžnému chápání 
tak přijatelnou teorií, že čím více něčeho využíváme, tím méně 
toho zbývá a tím je to vzácnější. Ceny energie - uhlí, ropy a 
elektřiny - stejně jako ceny ostatních přírodních zdrojů v 
průběhu staletí k nákladům práce i v poměrů k cenám spotřebních 
statků klesají. Energie je stále méně důležitá, poměřujeme-li 
jejím podílem k HDP.

Ropa se nikdy nevyčerpá, protože stále se budou nacházet nová 
ložiska a zdokonalovat metody její těžby. Není vyloučeno (a 
dokonce je to pravděpodobné), že se jednou světová těžba ropy
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dostane na pomyslný vrchol a poté začne klesat. Stane se to však 
nikoli proto, že ropa dojde, ale proto, že lidstvo nalezne 
levnější zdroj energie.

Po tisíce let jsme spalovali dřevo, než jsme dospěli k uhlí. Tři 
sta let jsme spalovali uhlí, než se začala využívat ropa. 
Sedmdesát let jsme spalovali ropu, než jsme objevili jádro. Lze 
očekávat, že v příštích staletích objevíme levnější, čistší a pro 
životní prostředí příznivější zdroj energie. Ropa pro nás jednou 
nebude cennější než pazourek.

Žádný seriózní vědec si netroufne říci, kdy nastane ropný zlom. 
Dosavadní trendy ve spotřebě ropy ve světě blízkému zlomu 
nenasvědčují. Producenti ropy stojí před dilematem: na jedné
straně je v jejich zájmu co nejvyšší cena ropy, na druhé straně 
nechtějí přehnanou cenou omezit poptávku po svém zboží. Posun k 
alternativním zdrojům energie bude jev pozvolný, přirozený a 
nenápadný, většina lidí jej sotva postřehne.

Vědci na světě vyvíjejí zázračnou rychlostí nové technologie. 
Tržní cena ropy a ostatních surovin (a nikoli vládní energetické 
koncepce) rozhodnou o tom, která technologie se vyplatí a které 
varianty zdrojů energie budou využity. Byla, je a bude to pouze 
cena, která ovlivňuje využívání jakéhokoli omezeného zdroje 
daleko lépe, než by to dokázaly sebeprozíravější vládní politiky. 
(Loužek, 2007)

Dalším názorem ve skupině odpůrců možného vyčerpání ropy je věta, 
že:"Je zjevné, že dnes stále poněkud mlhavý koncept trvale 
udržitelného rozvoje nebo žití není zřejmě ničím víc než
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sofistikovanou teoretickou berličkou pro praktické návrhy mnohých 
ekologistů, kterým klidně říkejme socialisté se zelenou tváří." 
(Hampl, 2004: 19)

Mnohem důležitější než tento prostý fakt je ale podle mého jiná 
otázka - do jaké míry jsou všechny ty zpravidla zavádějící a 
chybné praktické návrhy ekologistů, prostě jen důsledkem chybných 
úvah, hypotéz a teorií v seriózních vědeckých disciplínách. Zdá 
se, že je tomu tak do značné míry a ukázkovým příkladem jsou 
právě teoretické koncepty vyčerpání zdrojů.

Přiznejme si upřímně, že v jejich případě má máslo na hlavě 
ekonomie. Byli to totiž právě ekonomové, kteří jako vůbec první 
vědci začali před dvěma sty lety systematicky zkoumat, jaké 
hospodářské důsledky má existence omezené zásoby přírodních 
zdrojů. Malthus, Ricardo nebo později Hotelling, ale i jiní 
ctihodní ekonomové formulovali vesměs skeptické prognózy. Malthus 
v 18. století, Ricardo v 19. století a Hotelling ve 20. století 
tvrdili jinými slovy totéž: fyzická omezenost přírodních zdrojů
je ve zjevném nesouladu s rostoucí poptávkou po nich.

Tento nesoulad musí nutně vyústit v ekonomický kolaps, ve skokový 
pokles životní úrovně lidstva, které už nebude s to mizející 
zdroje nahradit: buď dojde k fyzickému vyčerpání těchto zdrojů,
jak tvrdil Malthus (Malthus, 1951) anebo dojde k prohibitivnímu 
růstu jejich cen s tím, jak budeme čerpat méně a méně přístupná 
ložiska zdrojů, jak tvrdil Ricardo (Ricardo, 1817) nebo později 
poněkud komplikovaněji Hotelling (Hotelling, 1931).
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Rané stadium výzkumu problematiky přírodních zdrojů v ekonomii 
ústí v jednoduchý závěr: vyčerpání zdrojů je vážným ekonomickým
problémem. A od tohoto závěru samozřejmě není daleko k 
normativním doporučením. Všichni je známe: čerpání zdrojů je
nutné řídit, zdroje je nutné konzervovat, uchovávat do budoucna, 
nebo je čerpat jen v regulovaných dávkách, uměle brzdit poptávku 
po nich atd. atp.

V těchto doporučeních cítíme prvopočátky úvah o trvalé 
udržitelnosti a byla to ekonomie, která k nim takto zřejmě 
položila základy. A byla to teorie vyčerpání přírodních zdrojů 
(zdroje typu půdy a potravinových zdrojů - Malthus), která 
vytvořila podhoubí pro nekonečné variace na stejné téma: na téma 
neudržitelnosti hospodářského růstu na planetě s omezenými, 
fixními zdroji. Chrám těmto úvahám, rozšířeným navíc o 
problematiku znečištění životního prostředí, postavili v roce 
1972 Meadowsovi ve svých Limitech růstu a v "upgradu" této knihy 
vydané o dvacet let později. A do dokonalosti dovedli v dalších 
svých textech také promyšlené úvahy o trvale udržitelném, tj . i) 
moderovaném, temperovaném či uměle přibrzďovaném hospodářském 
růstu, ii) řízeném čerpání zdrojů a iii) regulovaném růstu 
populace. (Meadows, 1972)

Tyto původní teorie vyčerpání mají jednu podstatnou výhodu - jsou 
intuitivně přijatelné, jsou v souladu se zdravým selským rozumem, 
jsou rozumově na první pohled akceptovatelné. Mají však také 
jeden zásadní problém: předpovědi vycházející z těchto teorií
jsou fatálně chybné, jsou v zásadním rozporu se vším, co 
pozorujeme v realitě. Všechny tyto teorie pracující s přírodními
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zdroji jako s fixní, konečnou veličinou se proste systematicky už 
stovky let mýlí, což je dost závažná vada.

Proč katastrofa nenastane?

Dostupné statistiky ukazují, že v posledních dvou stech letech se 
lidstvo v oblasti využívání přírodních zdrojů nijak nepřiblížilo 
katastrofě. Naopak. Prověřené zásoby přírodních zdrojů trvale 
rostou, zatímco jejich relativní ceny klesají. Ani rostoucí počet 
obyvatel Země nijak neomezil jejich dostupnost. Lidstvo 
nenarazilo na jakékoli limity, které by nedovolovaly rostoucí 
počet obyvatel uživit, ošatit a jinak zabezpečit. Pravý opak je 
pravdou. Dostupné statistiky například ukazují, že v celém 
vyspělém světě se v posledních 100 letech celková výměra 
zemědělsky obdělávané půdy snížila o více než 25%, při současném 
růstu počtu obyvatel a růstu objemu produkovaných potravin na 
více než trojnásobek. Rostoucí množství potravin vyrábí neustále 
menší počet zemědělců na stále se zmenšující zemědělsky využívané 
ploše. Za dvacet let mezi sepsáním první a druhé knihy 
Meadowsových o Limitech růstu a jejich překročení se prověřené 
zásoby uhlí zvýšily o 20%, přestože měly být podle Ricarda 
ekonomicky vytěženy již na počátku 20. století. Ve stejném období 
vzrostly při rostoucí spotřebě také prověřené zásoby stříbra, 
které měly být vyčerpány podle Meadowsových již na počátku 90. 
let atd.

Je tady jasné, že na těchto raných teoriích vyčerpání je zjevně 
něco fundamentálně chybného. Ekonomové od dob Malthuse a Ricarda 
postoupili dál ve svém poznání a pochopili, kde je problém. Ovšem 
veřejným diskusím bohužel stále až příliš často dominují
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katastrofické vize a představy těch původních teorií, které 
jednoznačně prokázaly svou neživotaschopnost.

Hlavním důvodem tohoto skličujícího faktu zřejmě je, že pro
pochopení toho, proč vyčerpání zdrojů není pro lidstvo problémem, 
je nutné se na zdroje dívat úplně jinak, než jsme zvyklí. Je 
nutné opustit zdravý selský rozum, který nás klame. Jak pravil 
velký ekonom Julian Simon, věda je cenná jedině tehdy, pokud 
dospívá k poznatkům překračujícím hranice zdravého selského
rozumu. (Simon, 1986) Pokud by věda neměla tuto schopnost, 
schopnost objevit něco, co není na první pohled zjevné, nebyl by 
nakonec příliš velký rozdíl mezi akademickou disputací a
hospodskou hádkou. Právě proto, že věda tuto vlastnost má, jsou 
ekonomové schopni logicky vysvětlit, proč je vyčerpání zdrojů 
umělým, neexistujícím problémem.

Důvody, proč malthusiánské skeptické prognózy vyčerpání 
systematicky selhávají, jsou v zásadě tři:

1) špatná definice zásob přírodního zdroje
2) nepochopení podstaty lidského poznání a jeho růstu
3) nepochopení povahy přírodních zdrojů

ad 1) Špatná definice zásob přírodního zdroje - skeptikové všech 
odstínů typicky stavějí své predikce vyčerpání zdrojů na
stávajících odhadech tzv. prověřených rezerv, které jsou jako 
jediné rozumně statisticky zmapovány. Typický skeptik prostě 
vydělí známou prověřenou zásobu zdroje jeho roční spotřebou a 
vyjde mu, za kolik let lidstvo daný zdroj při stávající spotřebě 
vyčerpá. Tato úvaha však zcela pomíjí fakt, že prověřená zásoba
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zdroje nerovná se jeho celkové zásobe. Prověřené zásoby jsou 
jenom ty, které lidstvo zná. A zná jen ty, které mělo smysl vůbec 
hledat.

Objevování ložisek zdrojů je investicí svého druhu a prověřené 
zásoby jsou pouze ty zásoby, které jsou ekonomicky vytěžitelné za 
stávajících cenových a technologických podmínek na trhu. Jinými 
slovy, nikdo není schopen jakýmkoli racionálním způsobem 
odhadnout velikost zásob ropy, které by se daly ekonomicky 
vytěžit například při tržní ceně ropy 3000 dolarů za barel 
(stonásobek ceny na trhu), i když i takové zásoby pravděpodobně 
existují. Nikdo není schopen říci, jaké jsou celkové zásoby 
jakéhokoli zdroje.

Celkové zásoby zdroje nejsme a nebudeme nikdy schopni zmapovat. 
Nejsme totiž schopni odhadnout, jaké zdroje by byly vytěžitelné 
za zcela jiných cenových a technologických podmínek, než které 
dnes převládají. A Ricardova kauzalita jdoucí od velikosti zásob 
daného zdroje k jeho ceně se obrací. Naopak velikost prověřených 
zásob daného zdroje je důsledkem změn jeho ceny a převládající 
technologie jejího získávání. Dobře viditelné je to na příkladu 
rostoucích prověřených zásob ropy po ropných šocích v 70. letech 
20. století. Tak výrazný jednorázový růst ceny ropy byl motivací 
pro hledání nových zásob tohoto nerostu a prověřené zásoby ropy 
jednorázově prudce vzrostly. Suma sumárum, není možné zaměňovat 
prověřené zásoby s celkovými zásobami zdroje. Prověřené zásoby je 
variabilní veličina a používat ji jako aproximaci celkových zásob 
je zjevná chyba, která se musí při prognózování vymstít.
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ad 2) nepochopení podstaty lidského poznání a jeho růstu
skeptikové povětšinou neberou v úvahu nebo výrazně podceňují 
faktor růstu lidského poznání a technologického pokroku. Růst 
lidského poznání relativizuje fyzickou omezenost jakéhokoli 
zdroje či výrobního faktoru, které lidstvo používá. Malý příklad
- omezenost plochy Země překonává lidský rozum miniaturizací, 
stavěním do výšky či do hloubky, nebo technologicky náročnějším 
(intenzivnějším) využíváním půdy.

Zjednodušeně řečeno, každá vícepatrová budova nebo každá podzemní 
garáž je výsledkem reakce lidského poznání na přirozenou 
omezenost plochy Země. Efektivnější využívání jakéhokoli zdroje, 
rozšiřování jeho dosud známé zásoby či nahrazování daného zdroje 
jiným, je ekvivalentem růstu jeho množství. To platí obecně. Celý 
problém vyčerpání zdrojů se tudíž redukuje pouze na otázku, zda 
se sám růst lidského poznání někdy vyčerpá. Pro poznání je však 
charakteristické, že je samo o sobě nevyčerpatelným zdrojem. 
Neexistují žádné myslitelné limity pro jeho budoucí růst. Nevzít 
při dlouhodobém prognózování v úvahu tento zásadní faktor znamená 
riskovat vytvoření zcela absurdních předpovědí.

Mises uvádí hezký příklad: představme si, že žijeme v roce 1880 a 
prognózujeme vývoj v dopravě: za předpokladu nulového
technologického pokroku v této oblasti by naše predikce nutně 
ukázala, že dnešní města by měla být dávno pochována pod nánosem 
koňského trusu. (Mises, 2006) Zní to absurdně, ale stejně 
absurdní je právě většina prognóz vyčerpání zdrojů.

ad 3) nepochopení povahy a podstaty přírodních zdrojů - přírodní 
zdroje samy o sobě jsou bezcenné. Zdroje totiž neexistují
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nezávisle na člověku. Zdrojem v pravém významu toho slova je to, 
co má pro hodnotu pro člověka. Stačí si uvědomit, že ropa byla 
ještě na začátku 19. století jen bezvýznamnou černou tekutinou 
bez jakékoli ceny. Teprve lidské poznání jí dalo ekonomický 
význam a zdroj z ní učinilo. Lidské poznání tedy samo zdroje 
vytváří. A navíc pro člověka důležitý není přírodní zdroj jako 
takový, ale pouze užitek, který přináší. Není důležité, je-li 
suchý článek vyroben ze zinku či z lithia, ale pouze to, jestli 
dodává požadovanou službu, užitek. Podle mého názoru je tak 
vlastně nepřesné nazývat zdroje přírodními. Měli bychom používat 
možná spíše spojení ekonomické zdroje, či člověkem využívané 
zdroj e .

Je-li skutečnou podstatou zdroje jeho užitek pro člověka a nikoli 
jeho existence jako taková, pak zdroje nejsou přírodní. Je-li 
tahounem všeobecného růstu zásob ekonomických zdrojů lidské 
poznání, pak jejich pomyslná zásoba není fixní. A není-li jejich 
zásoba fixní, pak tyto zdroje ani nejsou vyčerpatelné.

Celé uvedené vysvětlení vadnosti prognóz skeptiků má podstatnou 
vadu: je kontraintuitivní, příčí se, alespoň na první pohled,
zdravému rozumu. Mýty mají bohužel neuvěřitelnou odolnost - je 
snazší je vytvořit než je vyvrátit. A pro mýty, které hluboko 
zakořenily v obecném povědomí, to platí dvojnásob. Ovšem to není 
žádná výmluva pro ekonomy: byli to nakonec oni, kteří stáli u
vzniku teorií katastrofických scénářů, možná by si tedy měli 
tento svůj historický vroubek odpracovat.
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Závěr

V úvodu své práce jsem položil několik hypotéz a zeptal se na 
některé otázky.

Ze všech kapitol jasně vyplývá, že OPEC hraje klíčovou roli ve 
světové politice a mezinárodních vztazích. Tato role výrazně 
narostla první ropnou krizí v roce 1973 a dá se říci, že od té 
doby osciluje kolem svého dosaženého vrcholu. Další kvalitativní 
posun nenastal. Z některých grafů je jasné i když překvapivé, že 
politicky se snaží OPEC ovlivňovat zejména průmyslové demokracie. 
Ovšem ekonomicky má největší vliv na rozvojové státy a mnohé 
z nich se díky jeho zásahům propadly do dluhové pasti a zastavily 
svůj nadějný vývoj. OPEC tedy ovlivňuje do jisté míry politiku 
vyspělých zemí, které se ovšem rychle adaptují na změněné 
ekonomické podmínky. V ekonomických záležitostech je vliv hlavně 
na rozvojový svět.

Ovšem je otázkou jaká bude jeho úloha do budoucna. Naplní se 
teorie vyčerpatelnosti zdrojů?

Pokud ano je velmi pravděpodobné, že vliv a význam OPEC ještě 
poroste a cena vyšplhá do dnes nepředstavitelných výšin. Státy 
produkující ropu budou žít v ještě větším přepychu a blahobytu. 
Na druhé straně zejména ty nej chudší státy budou muset fungovat 
bez dostatečných dovozů ropy. Jednoduše nebudou mít na ropu 
dostatek prostředků.

V případě, že se naplní alternativa nevyčerpatelnosti zdrojů ropy 
člověk vynalezne v dostatečném předstihu, který bude závislý na
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výši ceny ropy, alternativní palivo. Ropa v tomto případě nebude 
vůbec „dočerpána" a její cena spadne hluboko pod dnešní závratné 
ceny a možná i pod ceny před ropnou krizí v roce 1973 . OPEC se 
v tomto případě stane nevýznamnou organizací a pravděpodobně se 
rozpadne. Může dojít i k situaci, kdy se mu vrátí jeho kartelové 
chování.

Ovšem toto jsou scénáře budoucnosti. Studium OPEC a jeho vlivu na 
mezinárodní vtahy by mělo být i nadále vysoce relevantní zejména 
s ohledem na aspekt bezpečného přístupu k ropě jako strategické 
surovině.

Do budoucna bychom měli umět nakládat s krizovými situacemi. 
Historie nám ukazuje, že každý nárůst cen, každá krize se 
v blízké budoucnosti překoná. Žádný nárůst netrvá věčně. Neměli 
bychom podceňovat přípravu. Čím dříve vymyslíme technologickou 
ale i třeba politickou alternativu (silné sdružení dovozců ropy 
resp. plynu) tím dříve bude pro nás svět bezpečnější. Sdružení 
dovozců ropy resp. plynu není tak vzdálená budoucnost a pokud se 
Evropská unie nechce zmítat ve vnitřních problémech, bude muset 
určitý dovozní kartel dohodnout vůči Rusku. Toto bude ovšem 
mimořádně těžké a riziko černých pasažérů mezi členy EU vysoké. 
Rusko se bude samozřejmě snažit jednotlivé členy rozehrávat proti 
sobě. Příkladem černého pasažéra je dnes Německo, které se snaží 
budovat nezávislý plynovod přes Baltské moře.

Problémy a výzvy OPECU se tedy pokusme aplikovat i mimo tuto 
organizaci.
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Poslední otázkou, která byla položena v úvodu této práce je zda 
vliv OPEC na mezinárodní vztahy je spíše pozitivní nebo 
negativní. Tato otázka je subjektivní, ale pokusím se na ni 
odpovědět.

Politika OPEC znamenala zejména od roku 1973 dramatický negativní 
dopad na světovou ekonomiku. Zastavila růst průmyslových 
demokracií a zlikvidovala zárodky pozitivních ekonomických změn 
v rozvojovém světě. Petrodolary, které následně směřovaly do 
rozvojových zemí způsobily další ekonomické škody. Tato politika 
poškodila částečně i samotné producenty ropy a s přílivem peněz 
znamenal těžkou zkoušku pro vnitřní soudržnost těchto zemí. 
Příkladem je revoluce v Íránu.

Ve vyspělém světě se začalo ropou šetřit a tím se zlepšilo i 
životní prostředí. Na druhé straně došlo k intenzivnějšímu 
využívání uhlí tzn. zlepšení je diskutabilní. Intenzivně se 
pracuje na alternativě ropy. Toto je jedno z mála pozitiv 
politiky OPEC. Z nouze ctnost.

Výsledkem mé práce je i rozpornost investic petrodolarů 
v rozvojových zemích. Na příkladu Latinské Ameriky jsme ukázali, 
že v některých případech způsobily více škody než užitku. Zvláště 
pak jejich rychlý odliv resp. zastavení přísunu.

údaje o celkovém počtu znaků a slov vlastního textu práce: slov 
17.773, znaků s mezerami 119.850
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Anglické resumé diplomové práce

Influence of OPEC on International Relations

OPEC plays significant role in international relations. This work 
tries to show areas and regions where the impact is biggest. We 
shortly discuss history of the Organization and its structure and 
operational background. This is extremely important for 
understanding further behavior.

Next chapter is discussing influence of oil shocks in early 70's 
on Western market economies. We are explaining energy strategies 
of oil importing countries which led to decrease of oil prices in 
80' s .

Chapter about influence on Latin America after oil shocks shows 
how inflow of petrodollars can result in very negative ends when 
the money is not coming anymore. We also stress structural 
problems of Latin American economies and we bold Venezuela as one 
of the biggest oil exporter.

Current situation shows Russia, Venezuela and Arab OPEC members 
today.

We continue with 2 environmentalist approaches: oil will be fully 
harvested and oil will not be fully harvested.
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Předpokládaný název práce

Vliv OPEC na mezinárodní vztahy

Námět práce, formulace a vstupní diskuse problému

Organizace OPEC je v současnosti nejvýznamnějším kartelem na 
světě. Vliv OPEC je proto znatelný v Mezinárodních vztazích. 
Mezinárodní vztahy jsem začal studovat právě proto, že velkou 
část z nich jde vysvětlit vztahy ekonomickými.

Důležitým bodem odrazu by měl být krátký historický exkurz. 
Základní otázkou, kterou bych rád položil je zda Vznik OPEC = 
začátek .období netržních vztahů ekonomických, politických a 
dalších? Vysvětlím historii vzniku OPEC, její organizační 
struktura a nástroje (ekonomické a politické), které používá při 
uplatňování svého vlivu. Bude uveden seznam členských států, 
jejich podíl na produkci ropy a další statistické údaje 
v přílohách k práci.

Důležitým prvkem ovlivňujícím mezinárodní vztahy je jednak cena 
ropy a jednak to, kam peníze utržené z ropy směřují. To by mělo 
být ilustrováno na konkrétních případech.

Práce bude obsahovat samostatnou kapitolu o vlivu ropných krizí 
na světové dění a samostatnou kapitola a to je z mého pohledu 
možná ještě zajímavější pojednávající o tom, co se s penězi 
z ropy dělo. V jedné době totiž churavěla západní ekonomika, 
rostla nezaměstnanost a probíhaly sociální nepokoje, na druhé 
straně nejbohatší producenti ropy získávali pohádkové příjmy.
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Rozpočty těchto států se nafukovaly a nafukovaly a existoval 
problém co s nadprůměrnými příjmy udělat. To samozřejmě mělo 
další konsekvence: 1) rozpočty producentských států krátkodobě
s vysokými příjmy, přizpůsobily svoje výdaje jednoduše těmto 
příjmům. Samozřejmě v blízké budoucnosti následovalo období, kdy 
příjmy rapidně poklesly a mnohé státy jako např. Saúdská Arábie 
jsou dodnes ve velkých rozpočtových deficitech. 2) Přes veškerou 
rozhazovačnost vnitřních rozpočtů se podařilo část peněz 
neprojíst a řešil se problém, kam peníze investovat. Zde bych rád 
uvedl příklad Latinské Ameriky. Zde v době ropných krizí dochází 
k investování tzv. petrodolarů, které předtím šejkové investovali 
v západních finančních institucích. Banky hledaly nejvýnosnější 
uložení peněz a jelikož peněz bylo více než bylo předtím zvykem, 
došlo i k investicím do rizikových projektů. V Latinské Americe 
došlo k rozsáhlým investicím za podmínek nestabilních politických 
režimů, pádivé inflace a špatné struktury ekonomik. Po určitou 
dobu zažívala Latinská Amerika velký ekonomický boom, a to do 
doby, kdy se situace obrátila a ceny ropy poklesly. Boom vázaný 
na relativně stabilním přílivu peněz zkrachoval a to ani nebylo 
nutné investice odčerpávat. Došlo k prasknutí bubliny, zvýšení 
úrokových sazeb. To ukázalo, že velká část projektů je 
neživotaschopná. I tato situace mi připadá zajímavá z hlediska 
mezinárodních vztahů. Na druhé straně by stručně měla být popsána 
krize zadluženosti rozvojových zemí umocněná vyšší cenou ropy.

Závěrem práce se pokusím zodpovědět otázku zda se mohou tržní 
vztahy v oblasti ropy znovu ustálit a za jakých okolností. 
Tržními vztahy myslím v této souvislosti situaci, kdy bude 
odbouráno kartelové jednání. V práci bude též použit ekologický 
aspekt z hlediska globálního oteplování, vyčerpatelnosti zdrojů 
atd. opět z pohledu mezinárodních vztahů.
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Předběžná struktura práce

1. Úvod

2. Vznik OPEC - začátek období netržních vztahů ekonomických, 
politických a dalších?

• základní fakta o organizaci

• organizační struktura

• (ne)fungování nástrojů OPEC

3. Vliv na západní ekonomiky v době ropných krizí 70. let
• vliv na ekonomiku

• vliv na mezinárodní vztahy

4. Vliv na Latinskou Ameriku v době ropných krizí 70. let
• vliv na ekonomiku

• vliv na mezinárodní vztahy

5. Nastane období se skutečně tržní cenou ropy?
• Co bude toto období znamenat pro mezinárodní ekonomiku?

• Co bude toto období znamenat pro mezinárodní vztahy?

6. Ekologický aspekt
• globální oteplování

• vyčerpatelnost světových zásob ropy

6. Závěr
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