
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



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 OPEČU se tedy pokusme aplikovat i mimo tuto
organizaci.



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.


