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Abstrakt 

Ropa, esenciální energetická surovina kapitalismu dvacátého století, stála za zrodem dnes 

již více než osm dekád trvající ekonomické provázanosti mezi Venezuelou a Spojenými 

státy. Venezuela, ve dvacátém století jeden ze tří nejvýznamnějších dodavatelů ropy na 

americký trh, vykazovala vysokou stabilnost a spolehlivost dodávek, dokonce i během 

ropného embarga kartelu OPEC v roce 1973. Závislost venezuelského státního rozpočtu na 

ropné rentě dosahovala vysokých hodnot, dokonce až 70 procent. Spojené státy, naopak, 

držely podíl venezuelské ropy na svém importu pod „pouhými“ 20 procenty, avšak před, 

během a těsně po Druhé světové válce venezuelská ropa americkému importu jasně 

dominovala. Ani diktatury, protekcionismus a vlna znárodnění, ani demokracie, tržní 

ekonomika a privatizace neměly výraznější vliv na vývoj venezuelsko-amerického ropného 

obchodu, v případě, že byl zaručen neobstruovaný přístup k  černému zlatu. Venezuelská 

kontrola ropy na straně jedné a americká kontrola kapitálu na straně druhé, činí 

z Venezuely a Spojených států typické přátele z rozumu, kteří nesdílí sympatie, ideály či 

zájmy, sdílí ale závislost na zdroji toho druhého. 

 

Abstract 

Petroleum, essential energy commodity of the 20th century capitalism, gave birth to a 

presently more than eight decades lasting economic interdependence between Venezuela 

and the United States. Venezuela, throughout the 20th century one of the three most 

important petroleum suppliers to the American market, showed an outstanding stability and 

reliability of its supplies, even during the OPEC petroleum embargo in 1973. Dependency 

of the Venezuelan National Budget on petroleum royalties soared, up to 70 percent. The 

United States, however, kept the share of the Venezuelan oil down, bellow the “mere” 20 

percent. Nevertheless, before, during and shortly after the First World War, the Venezuelan 

petroleum dominated the American oil import. Neither dictatorships, protectionism and 
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wave of nationalization, nor democracy, market economy and privatization had serious 

impact on the Venezuelan-American petroleum trade, in case of an unobstructed American 

access to the black gold. Venezuelan control over oil on the one side, and American 

control over the capital on the other, resulted in Venezuela and the United States being 

typical friends de convenances, who do not share sympathies, ideals or interests, but they 

do share dependence on the source of the other. 
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Úvod 

Nehybné automobily, hlad, bída, paralyzované tanky, naprostý kolaps kapitalismu a 

moderního lidského života by nastal v případě, že by svět přišel o svou základní surovinu, 

která stála za dech beroucím boomem dvacátého decennia, o surovinu, na které stojí 

neutuchající lidská víra v civilizační progres – tedy o ropu. Vítězi První světové války 

nebyly jen Spojené státy, Francie a Velká Británie, byla jím hlavně a především ropa, která 

z války vyšla jako strategicky nejvýznamnější energetická surovina, v době, kdy Spojené 

státy byly jejím největším producentem a zároveň i konzumentem. 

Zatímco světové velmoci rokovaly o trestu pro poražené Německé císařství, 

Venezuela, feudálně-agrární stát, přistoupila, pod vedením jednoho z posledních caudillos, 

generála Gómeze, k intenzivní exploraci s jediným cílem - objevit ropu. Masivní 

exploatace ropných zásob během První světové války měla za následek, že se především 

Spojené státy začaly topit v bažině ropného pesimismu. Prohlubující se strach z nedostatku 

vyústil ve spanilé jízdy amerických ropných společností napříč kontinentem, především ale 

v Latinské Americe. Zájmy generála Gómeze a ropných společností se nestřetly dříve než 

v roce 1922, kdy významné objevy zařadily Venezuelu mezi nejslibnější ropné oblasti 

poválečné éry. Za pouhých šest let se z Venezuely, majoritního exportéra kávy, stal 

největší ropný exportér na světě, za dalších třicet let se Venezuela řadila mezi nejbohatší 

státy světa. 

Přátelství z rozumu je charakterizované jako vztah dvou entit, kdy jedna je závislá 

na zdroji té druhé a naopak. Každá jedna země se skrze kooperaci s tou druhou snaží 

sobecky maximalizovat svůj partikulární zisk, ale pouze a jenom do té míry, aby 
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neohrozila existenci samotného přátelství, jelikož přátelství jako takové je garancí volného 

přístupu ke zdroji toho druhého. K dosažení takového stavu je každý jeden stát ochoten 

vzdát se nejen sekundárních zájmů a krátkodobých a střednědobých cílů, ale i 

signifikantních politických a vojenských priorit. Je tato definice platná ve venezuelsko-

americkém kontextu, tedy mezi státy, které k sobě svedlo pravidlo: „ropa potřebuje trh a 

trh potřebuje ropu“?1  

 

 

Autor si v této práci klade za cíl ukázat, že venezuelsko-americké vztahy jsou 

determinovány ropným obchodem, nehledě na vnitropolitickou konstelaci či mezinárodní 

situaci, stejně jako ukázat míru venezuelské závislosti na americkém ropném kapitálu a 

americkou závislost na venezuelské ropě. Vedlejšími cílem je demonstrování vývoje 

různých venezuelských ukazatelů spojených s ropnou rentou, tedy životní úroveň, 

diverzifikace ekonomiky a zahraniční politika. K dosažení těchto cílů, autor zvolil 

deskriptivně-analytickou metodu. 

Práce je dělena do čtyř kapitol, z nichž ta první, tzv. „předrobná“ popisuje základní 

pravidla platná pro venezuelsko-americké vztahy od samého počátku. Kapitola druhá se 

zabývá formativním obdobím venezuelsko-amerických ropných vztahů, ukazuje význam 

světových konfliktů, venezuelsko-americký ropný obchod, stejně jako počátky 

venezuelského ropného boomu. Kapitola třetí pokrývá komplikované období, 

charakteristické turbulentním mezinárodním prostředím a růstem venezuelského ropného 

nacionalismu. Je specifická upadajícím podílem venezuelské ropy na americkém importu, 

degradací venezuelské životní úrovně a celkově ochlazením venezuelsko-amerických 

vztahů, nejen v důsledku eskalace těžby v jiných částech světa. Kapitola čtvrtá se pak 

zabývá tzv. „přechavezovským obdobím“, charakteristickým znovunavýšením ropného 

exportu. Druhá, třetí a čtvrtá kapitola mají každá své vlastní shrnutí pro zvýšení 

přehlednosti. Autor se nevěnuje venezuelským reáliím, jen částečně doplňuje zkoumané 

téma důležitými skutečnostmi, jelikož venezuelská historie je v českém prostředí 

minimálně známá. Taktéž, autor zmiňuje významné historické události související 

s ropným obchodem a ropnou politikou. 

                                                           
1 Yergin (1991) s. 770 



Venezuela a Spojené státy – přátelství z rozumu? 

- 6 - 

 

 Autor se v průběhu psaní dané práce rozhodl přesunout těžítko zkoumání z období 

po nástupu prezidenta Cháveze, na období, které mu předcházelo při zachování 

stanoveného cíle a to z následujícího důvodu: autorovi bylo nabídnuto realizovat svou 

diplomovou práci se zaměřením na ropnou problematiku a venezuelsko-americké vztahy v 

období prezidenta Cháveze na katedře ibero-amerických studií FF UK, pod vedením 

doktora Radka Bubna. Chce proto využít nabytých informací z obou bakalářských prací na 

IPS FSV UK a UPOL FF UK, jako nezbytného základu pro detailnější výzkum, který si 

daná problematika jistě zaslouží. Tento krok je podepřen i skutečností, že venezuelská 

historie a venezuelsko-americké vztahy se cyklicky opakují, pro přesnější a 

logičtější vysvětlení aktuálního dění je proto nezbytná hluboká znalost dění minulého. 

1. Od otců zakladatelů k ropnému gejzíru 

 

Určující charakteristikou Venezuely – stejně 
jako většiny latinskoamerických zemí devatenáctého 
století – byl tragický kontrast mezi sociální realitou a 

falešnou ochranou zákonů, konstitucí a institucí 
dovezených z Evropy, skrze něž maskujeme, spíše než 
abychom napravovali, naší zaostalost a opomíjenost. 

 

Mariano Picón Salas 

 

Dlouholetá koloniální podřízenost Venezuely a Spojených států vedla ve výsledku 

k odlišné mentalitě a policko-ústavní orientaci při formování nezávislé státní struktury. 

Vice-království Nová Granada, jedním, z jehož nástupnických států je dnešní Venezuela, 

bylo formováno hispánskou absolutistickou správou, jež si zakládala na rigidním 

katolicismu a bezbřehé víře v universalismus. Oproti tomu Britská Amerika, ovládaná 

z Whitehall, byla silně ovlivněna parlamentarismem opírajícím se o protestantskou tradici 

a ideu individualismu. „Venezuelské děti se ve škole učily, že Spojené státy byly první 

zemí, která získala nezávislost v Amerikách. Venezuela byla naopak ve Spojených státech 

vnímána jako země, která vedla hnutí za nezávislost v Latinské Americe. Oba „nové 

národy“ pak spojují dva hrdinové – Washington a Bolívar“.2 Oba státy byly ve svých 

počátcích zatíženy břemenem otrokářství jako dědictví koloniální správy. Ve Venezuele, 

                                                           
2 Kelly, Romero (2000) s. 6 
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„obyvatelé evropského původu tvořili pouze malou část populace, ve Spojených státech 

však zdrcující většinu.“3 Dané poměry v kombinaci s charakteristikami vštípenými 

mateřskými koloniálními mocnostmi vedly k odlišnému přístupu k rasové problematice. 

Venezuelu charakterizovala relativně zakotvená tolerance vůči majoritní nekreolské 

populaci, která v porovnání s tristní segregační rasovou politikou ve Spojených státech 

silně kontrastovala. 

Dědictví otců zakladatelů je dodnes silné, jejich jména nesou země, města i 

oběživa. Co však Bolívara odlišuje od Washingtona je jeho regionální universalismus, 

přesah jeho významu za hranice Venezuely. „El Liberador“ je opravdu dítětem romantismu 

a renesance, zrozeným pod tropickým nebem. Nedívejme se jinam po jiných, jako byl on, 

protože na žádné stránce historie světa nelze nalézt jemu podobného.“4 Tato jistě 

idealizující charakteristika, pro jedny krásnou ódou, pro druhé shluk výkřiků, nemění nic 

na tom, že „Simón Bolívar byl schopným vojenským plánovačem, polním velitelem, 

politickým filosofem, tvůrcem ústav, osvoboditelem národů a zakladatelem republik“.5 

Nelze však zapomínat na jeho kruté vyhlašování válek na život a na smrt, masakrování 

španělských válečných zajatců atd. Pochopit jednání, filosofii a cíle Simóna Bolívara 

znamená pochopit dějinné procesy v Latinské Americe první poloviny devatenáctého 

století, pochopit jeho universalismus ve spojení s jeho filosofií znamená pochopit 

panamerikanismus a bolivarismus století jednadvacátého, tedy chavismus. 

 

1.1 Tradice obchodu 

Cílem této práce není zabývat se dějinnými procesy v devatenáctém století, navíc, 

když „venezuelské politické dějiny představují pro badatele zabývající se 

latinskoamerickým vývojem takový problém. Málokterá země Jižní Ameriky prošla 

v devatenáctém století tak bouřlivé a přitom nikam nevedoucí politické konvulze a žádná 

nezažila ve dvacátém století vývoj tak málo svázaný se stoletím předchozím“.6 Je však 

nezbytné uvést tři zásadní precedenty, které jsou platné dnes, stejně jako byly během 

devatenáctého století. 

                                                           
3 Ewell (1996) s. 4 
4 Hamilton (2006) s. 92 
5 Lynch (2007) s. 3 
6 Buben (2007) s. 17 
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I. Od první poloviny osmnáctého století se americko-venezuelské vztahy zakládaly a 

zároveň omezovaly na obchodní výměnu. K jejímu zintenzivnění došlo po 

vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických. Na přelomu osmnáctého a 

devatenáctého století „export do Karibiku činil jednu třetinu amerického 

vývozu“.7 Mezi hlavní receptory patřilo právě pobřeží Venezuely. Přestože byla 

obchodní výměna v devatenáctém století mezi oběma zeměmi z globálního 

hlediska zanedbatelná, nelze si nevšinout 200 let trvající venezuelské kladné 

obchodní bilance8 (viz Tabulka 1.1). 

 

 

Tabulka 1.1 Vývoj venezuelské obchodní bilance s USA (miliony USD) 
položka/rok 1880 1940 1980 2000 2008

export 5,3 281,5 6 537,1 18 623,3 51 401,0

import 2,1 192,9 3 399,4 5 549,9 12 611,0

   bilance 3,2 88,6 3 137,7 13 073,4 38 790,0  
Zdroj: U.S. Census Bureau (duben 2009) 

 

II. Venezuela tradičně vyvážela kávu, kakao, s blížícím se dvacátým stoletím navíc 

zlato a asfalt. Opačnou cestou putovaly převážně stroje, technika a další 

produkty s vyšší přidanou hodnotou. Po ropném boomu došlo k výměně 

venezuelské ropy za petrodolary,9 zpracovatelské produkty a v neposlední řadě 

i potraviny, převážně ale v podobě tovarů či polotovarů. Je tedy patrné, že od 

samého počátku je pro venezuelsko-americký obchod typická výměna 

venezuelských produktů primárního sektoru za americké produkty sektoru 

sekundárního a/nebo peníze. 

 

III. Od druhé poloviny devatenáctého století lze sledovat rostoucí asymetričnost 

americko-venezuelských vztahů a to z toho důvodu, že se Spojené státy 

nezadržitelně přeměňovaly v ekonomickou mocnost, která oproti Venezuele 

disponovala stabilním republikánským zázemím, ideálem, který se Venezuele 

                                                           
7 Ewell (1996) s. 12 
8 Vyjma krizových období, např. 1976 a 2003. Bilance je silně závislá na volatilitě ceny ropy a směnného 
kurzu. 
9 Jedná se o Americké dolary získané za prodej ropy. Tyto peníze pak putují zpět do amerických bank jako 
úspory. Termín poprvé použil ekonom Ibrahim Oweiss v roce 1973. 
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podařilo dosáhnout o století později. Dalšími faktory na významu získávajících 

byly rozdíly ve vojenské, diplomatické, obchodní a populační síle. 

Asymetričnost vztahů je dalším fenoménem charakteristickým pro vztahy obou 

zemí, který Judith Ewellová výstižně nazvala vztahem strýčka zajíce a strýčka 

tygra. 

Devatenácté století pro Venezuelu představovalo silně turbulentní období, 

charakteristické diktaturami, opakovanými státními desintegracemi a občanskými 

válkami.10 „Dvacet dva z jejích třiceti prvních prezidentů byli generálové, od získání 

nezávislosti měla 25 ústav a více než sto změn ve vládě“.11 Přesto vše „venezuelský 

obchod a strategické umístění postavily Venezuelu do role nejdůležitějšího spojence (…) 

Spojených států v hispánské (…) Jižní Americe“.12 Tento fakt však nelze přeceňovat, a to 

vzhledem k tehdejší neexistenci pravidelných komunikačním kanálům, z bilaterálního 

hlediska význačné obchodní výměně, z globálního více než průměrné a z toho plynoucí 

nevýrazné kulturní výměně. Celkově, vztahy obou zemí byly „vyrovnané a to hlavně 

z toho důvodu, že se každý soustředil především na řešení domácích záležitostí“.13 Změna 

ale na sebe nedala dlouho čekat. Ropný gejzír vše změnil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Kelly, Romero (2000) s. 7 
11 McCaughan (2004) s. 45 
12 Ewell (1996) s. 37 
13 Kelly, Romero (2000) s. 8 
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1. Od ropného césara k „El Dorado“ 

S rozvojem ropného sektoru ve Venezuele (…) stát získal božský 
podtón. Od nesmělé evoluce (…) Venezuela prošla zázračným a dech 

beroucím rozvojem. (…) Pérez Jimenéz vyslovil sen o Pokroku. Venezuela 
ale pokrok nedělala, jen tloustla. 

                José Ignacio Cabrujas 
 

 Rokem 1914 odstartovala nová etapa venezuelské historie, etapa, která se 

vyznačovala nebývalým ekonomickým boomem, socio-kulturní bouří a naprostou 

proměnou jak domácí tak zahraniční politiky. Právě v roce 1914 byla do provozu spuštěna 

první ropná věž u jezera Maracaibo,14 více než půl století po první komerční těžbě 

Edwinem Drakem v Pennsylvanii, v době, kdy Saudská Arábie byla „pouhou“ pouští a 

Spojené státy největším producentem ropy na světě. Na rychlosti nabírala produkce 

Modelu T, revolučního automobilu Henryho Forda, který přeměnil ropu v esenciální 

transportní surovinu všech nastupujících generací. V rychlosti ho snad předstihl už jen růst 

„černého“ jmění Johna D. Rockefellera, nejbohatšího muže planety, či momentum První 

světové války, ze které ropa vzešla jako strategická surovina nejvyššího významu. Právě 

v tuto chvíli Venezuela vstoupila na ropnou scénu pod vedením Juana Vincente Gómeze, 

                                                           
14 Společnost Standard Jersey získala 45 000 hektarů dna jezera bez řádných geologických průzkumů. Navíc, 
v té době podvodní těžba byla stále ještě v plenkách. V kuloárech proto kolovaly vtipy, že se Standard snaží 
prorazit v rybářství či provozu plováren. 
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který v krátké době přeměnil Venezuelu z predominantně feudálně agrární země na 

největšího exportéra „ďáblova exkrementu“ na světě a sám sebe v ropného césara. 

 Dá-li se v kontextu venezuelsko-amerických vztahů najít jeden činitel, který stál za 

rostoucí synergií obou zemí, byla to nepochybně ropa. Právě na ropě, na počátku 

dvacátých let, vyrostlo desítky let trvající soužití, kooperace a tolerance. Díky rostoucí 

produkci a spotřebě se však tento vztah vyvinul ve vzájemnou závislost, v počáteční fázi, 

tedy mezi lety 1910 a 1945, minimálně ovlivňovanou třetími zeměmi. Venezuelsko-

americké vztahy byly tedy založeny převážně na bilaterálním jednání, které však přešlo 

v jednání multilaterální v aréně bipolárního světa po Druhé světové válce. Fundamentální 

základ však zůstal nezměněn – okolo ropy venezuelsko-americké vztahy vyrostly a ve 

chvílích krize se o ni pevně opíraly. 

 V první polovině 20. století ropné společnosti spustily těžbu napříč celým 

jihoamerickým kontinentem, od Argentiny po Mexiko. Co však činilo Venezuelu v očích 

ropných investorů tak atraktivní? Z geografického hlediska je poloha Venezuely jedinečná. 

Z venezuelských přístavů je snadné doplout na trhy jak na východním, tak na jižním 

pobřeží Spojených států a díky nově otevřenému Suezskému průplavu i na trhy na pobřeží 

západním. Navíc, sic nepatrná, ale o to důležitější část venezuelského území není 

blokována Antillami, což jí zaručuje neobstruovaný přístup k námořním trasám do Evropy. 

Koncentrace ropných polí v blízkosti moře (oblast jezera Maracaibo, později v ústí řeky 

Orinoco) snižovalo náklady na transport a její poměrně snadná těžební dostupnost 

snižovala náklady na těžbu.15 Tyto výhody „umožňovaly společnostem zásobovat 

zahraniční trhy levnou venezuelskou ropou ale za americké vysoké ceny“.16 Autoritativní 

vládci, oproti jiným jihoamerickým zemím, Venezuelu stabilizovali do té míry, že zajistili 

„neoscilující politické a fiskální prostředí, stejně jako mírovou a předpověditelnou 

politickou konstelaci“.17 Diktátoři prodejem ropy získali finance na udržení svých režimů, 

američtí investoři a Spojené státy přístup ke kýžené surovině, na níž stála a stále stojí jejich 

ekonomika. Postoj Washingtonu ohledně diktatur výstižně vystihuje Kelly a Romero: 

„Spojené státy tolerovaly diktatury a demokracie, volný trh a trhy centrálně řízené. V její 

                                                           
15 Důležité je také rozdílné pojetí těžebního práva mezi Venezuelou a Spojenými státy. Ve Venezuele, 
„podzemí“ je veřejným majetkem, tj. vlastníkem je stát, ve Spojených státech je podzemí součást pozemku 
na povrchu, tj. vlastníkem je soukromá entita. Z toho důvodu jsou těžařské společnosti v USA zdaněny pouze 
z obratu (poplatek za vytěžený barel jde vlastníkovi pozemku), zatímco ve Venezuele z obratu a každého 
vytěženého barelu. 
16 McBeth (1983) s. 2 
17 Ewell (1996) s. 144 
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latinskoamerické politice nebylo mnoho ideologie, pokud měla zajištěn nebráněný přístup 

k nerostným surovinám“,18 což úzce souviselo s přesvědčením, že je nezbytné, aby 

„Spojené státy měly přístup do Latinské Ameriky, jelikož na tom stojí síla americké 

ekonomiky, která určuje výsledky voleb“.19 

 

2.1 Na cestě k ropnému boomu 

27 let20 „setrval krutý, vypočítavý a lakomý diktátor“21 Gómez v čele Venezuely, 

„aniž by měl vědomý a vyhlášený politický a ekonomický program směřující 

k modernizaci státu, ale přesto došlo k zásadnímu rozchodu s politickou a sociální situací 

typickou pro většinu devatenáctého století“.22 V době převzetí úřadu, dluh Venezuely 

několikanásobně převyšoval státní rozpočet. Země, co se ekonomického rozvoje týkalo, 

vykazovala charakteristiky feudálního státu a průmysl de facto neexistoval. „Gómez si byl 

vědom skutečnosti, že jeho země nezbytně vyžadovala prostředky, jestli mělo dojít jak 

k jejímu ekonomickému rozvoji, tak k jeho osobnímu obohacení. Oba cíle byly 

neoddělitelně spojeny“.23  

Doposud platným pravidlem pro rozvojové země je způsob nastartování 

industrializace skrze exploataci nerostných surovin, především surovin energetických. Plán 

Gómeze nebyl jiný. Nespornou výhodou Venezuely byla masivnost zásob ropy.24 Druhou 

výhodou byla geografická blízkost k největšímu ropnému trhu25 na světě, tedy ke 

Spojeným státům. Do roku 1922 se ropné společnosti těšily mnohým daňovým výsadám, 

možná také proto, že Gómez si spolu se stáními geology nebyl vědom faktického objemu 

zásob. V praxi, společnosti platily maximálně 1 % z tržní hodnoty barelu. 

                                                           
18 Kelly, Romero (2000) s. 15 
19 Schoultz (1998) s. 373 
20 V roce 1914 se nechal zastoupit Victorinem Márquezem Bustillo a v letech 1929–1931 Juanem B. 
Pérezem. 
21 Yergin (1991) s. 233 
22 Buben (2007) s. 17 
23 Yergin (1991) s. 234 
24 Geologové pracovali v terénu přibližně 10 let za fatálních podmínek. Pohybovali se za pomocí kánoí a 
mul, byli napadáni choroby přenášejícím hmyzem (zároveň hmyzem zneužívající tělo jako líheň pro larvy) a 
to vše při neexistenci lékařské péče. Na pořadu dne byly pravidelné ataky místních indiánů, během nichž 
bylo několik geologů usmrceno. 
25 Spojené státy byly zároveň největším producentem ropy na světě a to až do 50. let. 
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Ačkoli byla první koncese udělena společnosti Shell,26 postupem času se hlavními 

hráči na venezuelském ropném trhu staly americké společnosti, především Standard Oil27 a 

Gulf Oil. Z dnešního pohledu až neuvěřitelné se zdá jeden z hlavních důvodů expanze 

olejářů v Latinské Americe - strach z nedostatečných zásob ropy. Tento fakt například 

dokumentuje článek z National Geographic z roku 1920, jehož titulek zní: Kde naše děti 

seženou ropu ve chvíli, kdy americké vrty vyschnou?28 Opravdu, po První světové válce ve 

Spojených státech dominoval názor, že dosud známá ropná pole „vydrží na dalších 30 let 

při současné spotřebě“.29 Někteří odborníci se dokonce přikláněli k názoru, že americké 

ropné zásoby budou vyčerpány do deseti let.30 Jedná se o v cyklech se opakující evergreen 

tolik známý i v době současné, nazývaný ropným pesimismem.31  

Těžební a daňová reglementace,32 napsané samotnými společnostmi33 a vládou 

schválené v roce 1922, vytvořily zdravé podmínky pro naftařské společnosti a od toho 

samého roku Venezuela zažívala nebývalý těžební boom, „od 6 000 barelů za den v roce 

1922 k 425 000 v roce 1936“.34 Zákon o těžbě z roku 1922 byl nelepším zákonem svého 

druhu v Latinské Americe.35 V roce 1930 dokonce magazín World Petroleum konstatoval, 

že pravděpodobně nikde na světě se mohou ropné společnosti těšit větším výhodám než 

těm, které jim nabídla venezuelská vláda, respektive prezident Gómez, který „zacházel 

s Venezuelou jako se svou haciendou, kterou spravoval ke svému vlastnímu obohacení“.36 

Existuje ale i racionální odůvodnění nízkého zdanění. Aby mohly být investice vůbec 

                                                           
26 Společnost vznikla v roce 1907 spojením nizozemské Royal Dutch Petroleum Company a britské Trading 
Company Ltd. Stala se tím tehdejší světovou dvojkou, pozice, kterou si drží i v roce 2009. 
27 První multinárodní korporace založená Johnem D. Rockefellerem, jejíž hlavní aktivitou byla těžba a 
zpracování ropy. Společnost ukončila rozdělením díky tzv. Sherman Antitrust Act v roce 1911 na základě 
nezákonné monopolizace trhu. Vzniklo tak 34 nástupnických firem, z nichž pro Venezuelu nejdůležitější je 
Standard New Jersey, později přejmenovaná na Esso a následně na Exxon. Standard New Jersey byl 
vlastníkem Creole Petroleum Company, která spravovala venezuelská pole z portfolia Standard. CPC 
generovala celých 44 % z celkových zisků Standard New Jersey. 
28 National Geographic (1920) 
29 Phillip (1982) s. 8 
30 Schoultz (1998) s. 274 
31 Zajímavostí je, že nejčastější předpovědi odpovídají přibližně třiceti rokům. 
32 Těžební zákon z roku 1922 rozšířil období explorace z 2 na 3 roky, trvání těžební koncese z 30 na 40 let. 
Ropné společnosti byly standardně zdaněny několika způsoby. První je daň z pozemku (snížena o 15 %), daň 
z prodejní ceny každého barelu (snížena z 15 % na 10 %) 
33 Původní návrh ministra Torrese byl smeten ze stolu jak prezidentem, tak soukromým sektorem. Navíc, 
Torres byl prezidentem odvolán. Spekulovalo se, že za vším stál prezident Gómez vědom si toho, že původní 
návrh značně znesnadňoval korupci a handl. Bylo by mu tak znemožněno obohacení se. 
34 Carrillo (2004) s. 52 
35 McBeth (1983) s. 66 
36 Yergin (1991) s. 433 
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realizovány, bylo zapotřebí vybudovat v té době neexistující infrastrukturu,37 kterou na své 

náklady společnosti budovaly. 

Již ve 20. letech bylo zřejmé, že ropný průmysl se stane klíčovým elementem ve 

venezuelských vztazích se 

Spojenými Státy.38 V roce 

1928 se Venezuela stala 

druhým největším 

producentem ropy a zároveň 

největším exportérem ropy 

na americký trh. Spojené 

státy tak vstoupily do éry své 

závislosti39 na Caracasu a jeho podzemním bohatství, na kterém Venezuela plovala. Za 

vlády Gómeze se vztahy Venezuely a Spojených států staly komplexnější. Tankery 

křižující Karibik pomáhaly splétat větvičky, které již ve třicátých letech zformovaly pevné 

objetí, které i přes občasné křeče, zůstalo pevné do počátků jednadvacátého století. Nešlo o 

vzájemnou lásku, ani ne o spřátelení, ale o respekt k realitě, ve které „Uncle Sam“ závisel 

na „Tío Conejo“, ne však naopak. Prozatím. 

BOX 1 KORUPCE (Graf 2.1 Corruption Perceptions Index40) 

Torresův ropný návrh pamatoval na vše, dokonce i na minimalizaci korupce a 
spekulace související s ropným sektorem. Nemohly i tyto fakta posloužit k jeho potopení? 
Korupce je s hispánskou a lusofonní Amerikou neoddělitelně spojena, v případě Venezuely 
však jde o flagrantní případ. Již v průběhu minulého století byl pro americké obchodníky 
pojem venezuelský politik ztělesněním korupce. Po ropných objevech a prvních udělených 
koncesích se korupce personifikovala v prezidentovi Gómezovi, který nabyl ohromného 
jmění. Například „v roce 1924, díky udělení ropné koncese D. Rodriguezovi si Gómez 
přišel na 30 000 USD“.41 Z Gómeze se stal jeden z nejbohatších obyvatel Ameriky.42 A 
nejen on participoval na ropné „bonanze“. Některé z nejbohatších a nejvlivnějších 
venezuelských rodin – De Capriles, Tinoco, Pietri, Mendoza a De Armas – dosáhly svého 
postavení a bohatství skrze naftu, ať už přímo či nepřímo.43 Z ropného bohatství profitovali 

                                                           
37 Ve Venezuele chyběly silnice, nemocnice, přístavy, distribuční sítě atd. 
38 Ewell (1996) s. 133 
39 Spojené státy dodnes získávají značnou část své spotřeby z tuzemských polí (cca 40 %), do roku 1960 
naprostou většinu. I když se podíl Venezuely na americkém trhu fluktuoval, dodnes hraje nezastupitelnou roli 
v americkém dodavatelském mixu, ve kterém kruciálním faktorem je diverzifikace dodavatelů a jejich 
spolehlivost. 
40

 10 odpovídá vynikajícímu výsledku, 0 výsledku fatálnímu. 
41 McBeth (1983) s. 83 
42 Coronil (1997) s. 68 
43 Ewell (1996) s. 137 
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i Gómezovi známí a přátelé, příkladem může být „Dr. Adolfo Noul, Gómezův zubař, který 
zdarma získal tři koncese, které dále vyměnil za doživotní honorář 45 % z celkového 
výnosu ropných polí“.44 Spekulace se stala standardní denní aktivitou. 

 
„…například v roce 1926 Alfredo Brandt získal 48 000 hektarů ve státě od Anzoátegui od Enrique Silvy 
Péreze za 53 362 bolívarů. O tři roky později, Venezuelan American Corporation koupila pozemek od 
Brandta za 130 625 bolívarů plus 2,5 procenta produkční koncese (…) Caracas Petroleum Corporation 

prodala v roce 1934 oblast společnosti Orinoco Oilfields za 1 149 225 bolívarů“.45 

Podobných případů jsou tisíce, důležité však je, že právě v tomto období, kdy rostla 
korupce nejen počtem transakcí, ale i objem finančních toků samotných, můžeme sledovat 
kořeny tristní situace Venezuely na konci tisíciletí, kdy se Venezuela řadí mezi 
nezkorumpovanější státy na světě. Důkazy o korupčních aférách klíčových ropných hráčů, 
tedy Shell, Gulf Oil a Standard Oil, nemáme, ale vzhledem všeobecné známosti afér 
malého a středního rozsahu, můžeme jen spekulovat o objemu úplatků mezi velkou ropnou 
trojkou a centrální vládou, tedy prezidentem Gómezem. Je nutné ale dodat, že „Společnosti 
neměly jinou možnost, tedy za předpokladu, že chtěly participovat na velkém 
venezuelském boomu“.46 

Pozn.: Zdroj: (Graf 2.1): Transparency International (březen 2009) 

V roce 1930, tedy 100 let od smrti Simóna Bolívara se venezuelský zahraniční dluh 

stal minulostí díky nově nabyté národní pýše, tedy ropě. Je nepochybné, že nemalý podíl 

na pozitivním ekonomickém vývoji měl právě Gómez, který byl „Spojenými státy vnímán 

jako stabilizující síla.“47 I přes nedemokratičnost Gómezova režimu, jím znovunastolený 

řád předznamenal počátek stability a modernity ve Venezuele.48 Bohužel za cenu, že se 

z Venezuely stal typický „přírodu vyvážející stát“.49 Generál Gómez, otec 97 dětí, zemřel 

přirozenou smrtí 17. prosince 1935. Je historickým paradoxem, že ve stejný den jako 

legendární Simón Bolívar.50 

 

2.1.1 Zrození černého zázraku 

                                                           
44 McBeth (1983) s. 70 
45 Ibid., s. 71 
46 Yergin (1991) s. 236 
47 Ewell (1996) s. 112 
48 Kelly, Romero (2002) s. 9 
49 Coronil (1997) s. 7 
50 Tato „náhoda“ či shoda okolností je disputována. Existují teorie naznačující, že generál zemřel již dříve, 
ale jeho tělo bylo uchováno a smrt oficiálně vyhlášena na tento památný den. 
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Eskalující těžba ropy však oslabila imunitní systém Venezuely natolik, že ji zcela 

zachvátila holandská chřipka,51 aniž by byla diagnostikována.  V jejím důsledku došlo 

k rurálnímu exodu a přesunu obyvatel do měst, výraznému posílení národní měny 

(bolívaru), činícímu další exporty vlastně nekonkurenceschopnými a naopak stimulujícímu 

importy, jež zase ničily jakoukoli naději na podporu domácí produkce.52 Venkov se 

vylidnil a naprosto zkolabovalo zemědělství. Z toho důvodu bylo ze Spojených států nutné 

dovážet od zemědělských produktů po ty zpracovatelské, včetně zeleniny a ovoce. Ropné 

koncerny byly navíc osvobozeny od importní daně na vybrané produkty. V praxi bylo tak 

možné dovést od auta, přes rajská jablíčka po pyžama. Díky takovému privilegiu 

Venezuela přišla o více prostředků, než získala z ropných daní a koncesí.53 Dostavilo se tak 

schéma charakteristické pro obchod surovinově exportní rozvojové země a surovinově 

importní rozvinuté země, tedy výměna energetické suroviny za americké dolary. Jelikož 

ale export monokultury decimoval venezuelskou tuzemskou zemědělskou produkci, nezbyl 

caracaským státním úředníkům čas ani na to, aby sumy uložili na vládní účty, jelikož bylo 

třeba importovat nejen potraviny, ale produkty denní potřeby za cizí měny. A odkud? Z té 

samé surovinově importní rozvinuté země, tedy ze Spojených států, která obratem získala 

svou hotovost zpět. Jedná se tedy o asymetrický vztah, k jehož narovnání nedojde, 

nezačne-li surovinově exportní rozvojová země diverzifikovat svou ekonomiku. Venezuela 

se o to pokusí několikrát. 

Během Gómezovy vlády, ropný sektor získal význam, který zůstane nezměněn do 

současnosti. Tvořil a stále tvoří dominantní složku exportu (viz Tabulka 2.1). V roce 1925 

ropa předstihla kávu, jako hlavní exportní artikl, za další dva roky se stala artiklem de facto 

jediná. Je až neuvěřitelné, že ve sledovaném období došlo ke 4000% nárůstu ropného 

exportu, navíc během globální ekonomické deprese z počátku 30. let, která snížila tržní 

cenu ropy o téměř 50 %.  Tento fakt ovlivnil ne tak impozantní růst (v porovnání s ropným 

exportem) státní ropné renty, která vzrostla třikrát, ale i přesto tvořila ve výsledku třetinu 

                                                           
51 Ekonomický koncept, který popisuje souvislost mezi těžebním boomem dominantní nerostné suroviny a 
rapidním propadem výkonnosti zpracovatelského průmyslu a/nebo zemědělství. Export dominantní suroviny 
způsobuje posilování měny, která následně sníží konkurenceschopnost domácího vývozu. Dále exodus 
obyvatelstva do center těžby, paradoxně zvýšené zadlužovaní vlád (cenová volatilita surovin, „snadný a 
vysoký přísun prostředků“, rostoucí výdaje), pokles ekonomické vyspělosti průmyslu (který v dobách 
propadu cen nerostné suroviny získává na důležitosti, ale není schopen konkurovat) a ve Třetím světě tvorbě 
slumů (centra těžby fungují jako magnet na obyvatelstvo, nenáročnost těžby nerostných surovin na pracovní 
sílu).  Pojem se vžil díky Holandsku, které po objevení plynových polí (druhá polovina 50. let) prošlo výše 
popsaným procesem. 
52 Buben (2007) s. 17 
53 Ewell (1991) s. 729 
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státních příjmů.54 Ropa se v době ekonomické deprese ukázala jako pozitivně stabilizující 

faktor pro státní rozpočet, což nebude ale platit o krizích následujících. Důvodem je, díky 

nízkému zdanění, ropa netvořila majoritu ve státních příjmech a zároveň ve 30. letech byla 

ve stádiu obsazování světových trhů. Poptávka po venezuelské ropě tedy rostla i v době, 

kdy „deprese znatelně redukovala zahraniční poptávku po exportech“.55 Lze si ale 

povšimnout i negativních dopadů. Jako důsledek hospodářské krize byly často uvalovány 

restrikce na import, což ve výsledku „vedlo k domácí industrializaci a substituci importu 

tuzemskou produkcí“.56 Venezuela, jelikož její ropný export vykazoval pozitivní výsledky 

(v dobovém kontextu), nebyla nucena k diverzifikaci své ekonomiky, charakteristický 

neduh ropně exportních států. 

 

Tabulka 2.1 Vývoj exportu a státních příjmů 1922-193257 
položka/rok 1922 1924 1926 1928 1930 1932
export (mil. USD) 27,0 44,4 91,2 135,6 182,8 100,3

export-ropa (mil. USD) 2,4 14,8 61,4 107,0 159,1 85,9

   podíl ropy na celkovém exportu (%) 8,9 33,3 67,3 78,9 87,0 85,7

státní příjmy (mil. USD) 16,2 22,4 35,8 40,8 48,8 35,0

státní příjmy-ropa (mil. USD) 1,6 1,2 3,6 9,2 9,4 9,0

   podíl daně z ropy na stát. příjmech (%) 9,9 5,4 10,1 22,5 19,3 25,7  
Zdroj: Carrillo (2004) 

2.2 Na cestě k demokracii 
 

 Za vlád generálů Eleazara Lópeze Contreras (1935-1941) a Isaíase Mediny 

Angarity (1941-1945) došlo k „reformě chaotické regulace ropného sektoru a k celkové 

revizi smluv mezi státem a společnostmi, které produkovaly ropu“.58 Těžba ropy a s ní 

spojené aktivity měly značný dopad na venezuelskou byrokracii, jež se rozrostla „ze 7 000 

úředníků v roce 1935 na 47 000 v roce 1941 a na 95 535 v roce 1954“.59 Značná část ropné 

renty sloužila na „uživení“ silného byrokratického aparátu. 

Prioritou jak Lópeze, tak Mediny bylo celkové navýšení ropné renty, s jejíž pomocí 

chtěli docílit ekonomického rozvoje, což se nevymykalo klasickému vývoji vztahů 

hostitelských států a mezinárodních korporací, kdy nejprve hostitelské státy přilákaly 

společnosti na výhodné podmínky a postupně stále více ukrajovaly z jejich zisků. López i 

Medina si byli vědomi skutečnosti, že Venezuela sedí na jedněch z největších zásob ropy 
                                                           
54 Čísla neodráží podíl ropy na sekundárních aktivitách, jako je nákup lokálních služeb či produktů. Je také 
třeba připomenout, že olejářské koncerny, jak již bylo zmíněno, byly osvobozeny od většiny importních daní.  
55 Harper (2005) s. 148 
56 Munck (2008) s. 51 
57 Použit kurz vytvořený aritmetickým průměrem v daném období, tedy 1 USD = 5 BsF 
58 Yergin (1991) s. 434 
59 Philip (1982) s. 293 
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na světě. Jako první se o úpravy reglementace pokusil Lopéz v roce 1938. Jelikož byly 

ropné společnosti „zvyklé na Gómezovu liberálně ekonomickou politiku, pochopitelně se 

bránily pokusům snížit jejich profit a omezit jejich privilegia“.60 Zákon drasticky zvýšil 

daně a poplatky za koncese, zároveň zavedl tvrdé postihy za „netěžbu“.61 Je nutné dodat, 

že Lopéz zcela ignoroval názor těžebního sektoru a zákon jednostranně vyhlásil. Reakce 

velké trojky,62 která kontrolovala „98 procent exportního trhu“,63 na sebe nedala dlouho 

čekat. Vyslanci společností Standard Jersey, Gulf Oil a Shell odcestovali do Bílého domu. 

V jejich neprospěch hrála skutečnost, že ve stejném období došlo ke znárodnění ropného 

průmyslu v Mexiku, navíc, mezinárodní situace se začala rapidně zhoršovat. Hrozilo tedy 

nebezpečí, že by Spojené státy přišly i o druhý signifikantní zdroj ropy, navíc s válkou za 

dveřmi. Franklin D. Roosevelt dal jasně najevo, že v případě jakéhokoli sporu, který by 

„vzešel z toho, že se společnosti nedokázaly přizpůsobit novým podmínkám, nemohou 

počítat s jakoukoli pomocí od Washingtonu“.64 Ropné společnosti tak začaly tlačit přímo 

na Lópeze, který majíc na paměti, že 25 %65 všech příjmů státní kasy pochází z vývozu 

ropy do Spojených států, rezignoval na vymáhání takového zákona. Z jednání Venezuely a 

Spojených států lze vyčíst opatrnost. Oba státy se nacházely v tíživé situaci a v případě 

nedohody by jednomu hrozily finanční obtíže a druhému ekonomické svízele (po velké 

depresi se jednalo o citlivé téma). I přesto vše se Washingtonu podařilo prosadit obchodní 

smlouvu v roce 1939 (předcházela jí ještě jedna z roku 1936), která venezuelskou 

nekonkurenceschopnou ekonomiku otevírala americkému exportu, což ve výsledku vedlo 

ke zdecimování zbylého průmyslu a růstu nezbytnosti ropné renty. 

 

2.2.1 Globální konflikt 

Diametrálně odlišný přístup zvolil Medina, který přizval ke kulatému stolu 

odborníky a vyslance ropných společností, to vše před kulisami právě probíhající Druhé 

světové války. Aby si upevnil pozici, „napsal osobní dopis prezidentu Rooseveltovi a 

požádal ho, aby jednal ve prospěch Venezuely. Prezident Roosevelt odpověděl, že ropné 

společnosti venezuelským požadavkům vyhoví. Výměnou, Venezuela slíbila, že se pro 
                                                           
60 Coronil (1997) s. 106 
61 Taylor (1976) s. 27 
62 Standard Jersey, Gulf Oil a Shell. 
63 Ewell (1991) s. 729 
64 Yergin (1991) s. 434 
65 V roce 1938 60 % všech příjmů státu pocházelo přímo z těžby ropy či s aktivitami s ní spojenými. 40 % 
všeho ropného exportu v tomto roce šlo do Spojených států, příjem tedy činil 24 % z vývozu do USA. 



Venezuela a Spojené státy – přátelství z rozumu? 

- 19 - 

 

Spojené státy stane stabilním dodavatelem“.66 Ovocem byla moderní ropná reglementace 

z roku 1943,67 která v odborné literatuře slouží jako dělítko ve venezuelské ropné historii 

mezi starým a novým, mezi feudálním a moderním. Z pohledu Venezuely konečně došlo 

k urovnání dlouholetého zvýhodňování ropného sektoru na úkor státní renty, respektive 

národa. Reglementace z roku 1943 ale byla taktéž dvousečnou zbraní. Právě tímto krokem 

si na sebe Venezuela upletla bič, právě tímto krokem se stala naprosto závislá na ropné 

rentě a nepřímo tak na Spojených státech. Zvýšení podílu ropné renty na celkových 

státních příjmech (viz Tabulka 2.2) znamenalo, že Venezuela osudově spoutala svůj 

rozpočet s ropnou rentou, jejíž výše je přímo úměrná poptávce po pohonných hmotách68 a 

mazivech ve Spojených státech. 

V době konfliktu je pro každou zainteresovanou zemi nezbytný pravidelný přísun 

nerostných surovin, ve 20. století především ropy.69 Příkladem zoufalosti z nedostatku 

pohonných hmot může sloužit Německo během obou světových válek.70 Po znárodněních 

v Mexiku v roce 1938, které způsobilo značné exportní výpadky, v době, kdy kanadská 

těžba byla ještě v plenkách a transport ropy z Blízkého Východu byl značně problematický 

díky ponorkám Osy, raketově vzrostl strategický význam největšího exportéra surové ropy 

své doby, tedy Venezuely.  Venezuela se stala pro Spojené státy a jejich spojence 

nenahraditelným partnerem.71 Caracas navíc dokázal z takové situace těžit. Prosadil 

reformy a sokově zvýšil svou „produkci o 42 % mezi lety 1943 a 1944“,72 která se v roce 

1945 přiblížila 1 miliónu b/d (viz. Graf 2.2). Zatímco První světová válka způsobila 

intenzivní exploraci amerických olejářů ve venezuelských pralesích, Druhá světová válka 

                                                           
66 Coronil (1997) s. 106-107 
67 Zákon byl retrospektivní povahy. Všechny předešlé zákony platily vždy jen na nově udělené koncese. 
Zákon z roku 1943 byl unifikující. Zaváděl minimální daň z tržní ceny vytěžené ropy a to 16,3 % a silně 
penalizoval „netěžbu“ (netěžbou se rozumí situace, ve které společnost získá ropnou koncesi a místo těžby 
vyčkává, až stoupne cena pozemku či ropy. Státní pokladna tak v dané situaci přichází o příjmy). 
68 90 % vytěžené ropy se zpracovává na pohonné hmoty. 
69 Ze strategicko-bezpečnostního hlediska, Spojené státy byly stabilně zásobovány surovou ropou, ať už 
z domácí produkce, v té době největší na světě, čí z venezuelského importu. Na opačné straně stály státy Osy. 
Japonsko, například, mělo relativně malou spotřebu ropy (7 % z celkového energetického mixu). Těchto 7 % 
ale sloužilo ke krytí potřeb loďstva a letectva, tedy pro moderní válku nepostradatelných složek.  Před válkou 
byla většina importovaná z USA. V době konfliktu, Japonsko žilo převážně ze zásob (rybáři museli přejít na 
pohon větrem), zároveň se snažilo o získání na ropu bohaté Holandské východní Indie.  
70 Německo za Druhé světové války dokonce přistoupilo k výrobě pohonných hmot z černého uhlí. Japonsko 
naopak zkoušelo produkci z kořenů borovice (výsledkem byla ekologická katastrofa, velká náročnost na 
lidskou sílu a výsledkem byla hmota s podobnými vlastnostmi jako ropa, ale pro výrobu pohonných hmot 
nepoužitelná). 
71 Postoj Venezuely však nebyl tak jednoznačný. Řada ministrů Lópezovy vlády inklinovala k nacismu a 
přála si stanout na straně Třetí říše. I když z racionálních důvodů (logické obchodní a geopolitické aspekty) 
k takovému kroku nedošlo, Venezuela nepovolila Spojeným státům využít svého teritoria k vojenským 
akcím. 
72 Toro Hardy (1994) s. 57 
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měla za následek vzrůst významu Venezuely jako strategického ropného partnera. Jelikož 

spojené státy z 90 %73 uspokojovaly ropné nároky spojeneckých válečných tažení, 

americká odborná veřejnost se začala topit v druhé vlně ropného pesimismu,74 jež se opíral 

o drancování tuzemských´zásob ve prospěch světového míru. Pesimismus však vzal za své 

s koncem Druhé světové války. 

Graf 2.2 Vývoj venezuelské těžby 1920 -

1955  
Zdroj: Monreal (1979) 

 

 

2.2.2 Demokratický záblesk? 

 

 Díky Ropnému zákonu z roku 1973 a značnému navýšení těžby se „Venezuela 

transformovala v ropný národ“,75 což koincidovalo s demokratizačním vnitropolitickým 

proudem na konci Druhé světové války. „Říjnovou revolucí“ v roce 1945 se otevřela cesta 

k naprostému odstavení postgómezovského modernizačního establishmentu“.76 López a 

Medina byli vyhnáni do exilu, po celé Venezuele, od And po Orinoco, začal „hon na 

čarodějnice“. Po briskním ujištění Spojených států, že se nejedná ani o fašistický puč, ani o 

puč komunistický, Acción Democrática,77 která za celým coup stála, „začala volat po 

přímých volbách, nové ústavě a rychlé transformaci a modernizaci“.78 I přes svou relativně 

krátkou životnost, junta zvaná trienio, v jejímž čele stanul Rómulo Betancourt, stihla 

                                                           
73 V roce 1940 63 % světové produkce ropy pocházelo ze Spojených států. [Yergin (1991)] 
74Tentokrát ale prezident Roosevelt vyvodil důsledky. Spojené státy se vydaly cestou konzervace domácích 
zásob a exploatace v zahraničí. Taková politika platila za všech administrativ do současnosti. 
75 Coronil (1997) s. 108 
76 Buben (2007) s. 26 
77 Strana založená 13. září 1941 se spisovatelem Gallegosem jako prezidentem a Betancourtem jako 
generálním tajemníkem. Definovala se jako strana opoziční vůči prezidentovi Medinovi. Elektorát tvořily 
nižší třídy, převážně rolnictvo. Politicko-spektrálně přísluší k levici.  
78 Kelly, Romero (2002) s. 17 
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ukončit diplomatické styky s autoritářskými režimy rodiny Somoza v Nikaragui a diktátora 

Trujilla v Dominikánské republice jako důkaz vstřícnosti vůči Bílému domu. Nová vláda si 

uložila za cíl zavést již zmíněný ropný princip „padesát na padesát“, jež se měl stát živnou 

půdou pro program „zasetí ropy“79 a zorganizovat první přímé prezidentské volby, jejichž 

vítězem se stal novelista Rómulo Gallegos. Během toho krátkého demokratického výkřiku, 

největší ropné společnosti se nejen „přizpůsobily přerozdělení ropné renty, ale také 

položily základ plodným pracovním vztahům s Acción Democrática“.80 Konspirace z roku 

1948 ukončila jepičí život demokratického režimu, který vystřídala staronová diktatura, od 

roku 1950 reprezentovaná Marcosem Pérezem Jimenézem a legitimizovaná jak 

„demokratickými“ volbami z roku 1952,81 tak Spojenými státy, které „přikládaly větší 

relevanci sdílené averzi vůči revoluci a jejich sdílenému úmyslu sklízet ovoce společné 

aktivity, než budovat demokracii“.82 

Světlo světa tak spatřila jedna z nejkrutějších diktatur v Latinské Americe. Na 

návrh prezidenta Eisenhowera, navíc, Spojené státy udělily Order of Merit diktátorovi 

Pérezovi jako vrchol absurdnosti své politiky. Prezident Pérez takový přístup znamenitě 

ocenil. V roce 195683 udělil nové ropné koncese84 americkým investorům. Spojené státy si 

tak upevnily pozici na čtvrtém největším exportním trhu. Politický postoj Washingtonu 

vůči Caracasu se neměnil od ostatních zemí v regionu. Standardně během 50. let, prvním a 

nejdůležitějším požadavkem dle Spojených států byl zarytý antikomunismus. Pérez byl 

antikomunistou zapřisáhlým.85 Pérez Jiménez, přes své nedemokratické praktiky, „byl 

obojím, antikomunistou a příznivcem amerických obchodních zájmů“,86 které ale 

                                                           
79 Program, jehož cílem byla přeměna ropy v moderní silnice, školy, nemocnice a elektrárny.  
80 Betancourt (1979) s. 43 
81 Volební výsledky: 1 122 000 hlasů pro URD, 525 000 pro Péreze a 330 000 pro COPEI. Pérezovi 
stoupenci však otáleli s vyhlášením výsledků, které, pochopitelně, přepočítávali v jeho prospěch. Upravené 
volební výsledky:  578 000 hlasů pro Péreze, 463 708 pro URD a 138 003 pro COPEI. AD byla z voleb 
předem vyloučena. Přestože šlo o jednoznačný podvod, Spojené státy v linii se svou latinskoamerickou 
politikou volby uznaly za demokratické. [Buben (2007)] 
82 Ewell (1996) s. 160 
83 Rok 1956 byl zlomovým rokem v historii ropné politiky. Díky Suezské krizi si Evropa uvědomila svou 
zranitelnost vůči arabským tranzitním zemím (Egypt znárodnil a zatarasil důležitou dopravní tepnu pro 
tankery, Sýrie uzavřela kohoutky ropovodu Tapline). Incident se nevyvinul v katastrofu, jelikož závislost 
Evropy na ropě byla zatím malá (ropa tvořila přibližně pětinu energetického mixu). Důležité ale je, ropovody 
a Suezký průplav se ukázaly jako nespolehlivé. Západ přistoupil k rozvoji tzv. supe-tankerů (japonská 
technologie), které byly schopny plout kolem mysu Dobré naděje, pojmout velké množství ropy a tím snížit 
náklady na její transport a hlavně zůstat mimo vliv třetích zemí. Super-tankery se tak staly garancí transportní 
bezpečnosti a nezávislosti (dnešní super-tanker pojme přibližně dva milióny barelů ropy, tedy například 
denní produkci  Veneuzuely). 
84 Od roku 1948 zmrazené vládou Gallegose. 
85 Kozloff  (2007) s. 78 
86 Kelly, Romero (2002) s. 17 
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nepochybně začala ohrožovat Saudská Arábie,87 novodobý spojenec Spojených států 

v Perském zálivu, která pomalu, ale jistě začala obsahovat americký ropný trh. Venezuela 

se tak cítila přirozeně ohrožena. Vždyť „odhady vytěžitelných rezerv v Perském zálivu 

převyšovaly 650 miliard barelů“.88 

Jak latinskoamerickou politiku Bílého domu vnímali Venezuelané? Za vše 

vypovídající je incident během návštěvy viceprezidenta Nixona, jehož limuzína byla na 

cestě z caracaského letiště atakována „bandou násilníků a lůsy v nedobré náladě (…) po 14 

minut byl manželský pár obklíčen (…) rozzuřenými demonstranty plivajícími na 

viceprezidenta Spojených států“.89 Spojené státy cítily, že je třeba změnit postoj 

k Venezuele, stejně jako k celému regionu s čímž koincidovaly přípravy na nadcházející 

prezidentské volby.90 V porovnání s rokem 1952, vnitropolitická situace doznala změn. 

Vzrostl antagonismus vůči diktátorovi jak mezi prostým lidem, tak mezi ropnými 

společnostmi, jež se zalekly krutosti represí Seguridad Nacional. 

 

BOX 2 AMERIKANIZACE  

Zajímavým fenoménem první poloviny dvacátého století je silná internacionalizace, 
především amerikanizace Venezuely spojená s tzv. naftovou společností, jež vznikla díky 
imigraci ze Spojených států a jižní Evropy. To vše díky reálné možnosti splnit si 
„americký sen“ na venezuelských ropných polích, jež živily zvěsti o tom, že je „možné na 
venezuelských silnicích najít kutálející se peníze“.91 Jen „evropská vlna“ vzrostla až na 
„750 000 jedinců z Evropy, převážně z Itálie, Španělska a Portugalska“,92 kteří „zvýšili 
podíl cizinců ze 1,3 procenta v roce 1941 na 7 procent v roce 1961“.93 Mnozí však byli 
rychle probuzeni ze svého snu. Platy neodpovídaly rostoucím cenám. Dělníci museli navíc 
čelit mnoha nebezpečím, „například tropickým nemocem a častým nehodám“.94 K této 
generaci se řadí i Teodoro Petkoff (matka polská židovka, otec Bulhar), původně 
komunistický geurrillista, později tvrdý liberální oponent Huga Cháveze.  

                                                           
87 V roce 1944 vznikla společnost Aramco, mezi jejíž akcionáře patřily největší americké ropné společnosti 
(Chevron, Texaco). V roce 1948 na nátlak americké vlády se skupina akcionářů rozrostla o Exxon a Mobil. 
Společnost Aramco se stala reprezentantem amerických zájmů v Saudské Arábii a zároveň garancí 
amerického přístupu k ropným polím. 
88 Maugeri (2006) s. 54 
89 Schoultz (1998) s. 351 
90 Pérez volby transformoval na referendum o jeho popularitě. Výsledek byl předem rozhodnut. 
91 Coronil (1997) s. 329 
92 McCaughan (2005) s. 52 
93 Ewell (1991) s. 749 
94 Kelly, Romero (2002) s. 15 
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Z počátku se převážně američtí přistěhovalci95 segregovali na svých usedlostech 
v blízkosti ropných polí. Není pochyb, že se přistěhovalci z Texasu začali cítit okolo jezera 
Maracaibo jako doma.96 Postavili si tam svá města a nechali si dovážet naprostou většinu 
potravin a produktů, na které byli zvyklí. Jediné, co jim život znepříjemňovalo, bylo 
nesnesitelné vedro. Vždyť oblast jezera Maracaibo patří mezi nejteplejší regiony 
v Latinské Americe. Rostoucí životní úroveň a venezuelská náchylnost na vzhlížení na 
Spojené státy jako na symbol kulturnosti, modernity a cílů dobrého života,97 vedlo po 
Druhé světové válce k rostoucí integraci mezi nově vzniklou venezuelskou střední třídou a 
„ropnými“ přistěhovalci. Angličtina nahradila francouzštinu jako nejpopulárnější cizí 
jazyk, navíc, znalost angličtiny se stala znakem sofistikovanosti a kulturnosti.98 „Filmy, 
časopisy, zvyky, pochutiny, ale především baseball“99 zaplavily Venezuelu, která se stala 
pravděpodobně „nejameričtější zemí v Jižní Americe“.100 Amerikanizace se prohrubovala 
s růstem střední třídy, která si mohla dovolit „zaplatit lístky na beisbol, která pila guiski, 
jedla hamburguesas, četla Selecciones (Reader’s Digest), sledovala americké filmy a 
studovala angličtinu v Centro Venezolano-Americano“.101 Dokonce během panamerických 
kongresů delegáti vtipkovali, že Venezuela není suverénním státem, ale americkou kolonií.  
 

„23. ledna 1958 armádní velitelé, spiklenci náležící k Vlasteneckému výboru a 

caracaské rozzuřené davy donutily Péreze Jiméneze a jeho rodinu utéct ze země“,102 kterou 

opustili tak rychle, že „na letišti nechali kufr s dvěma miliony dolarů v hotovosti“.103 Jako 

dočasné útočiště Péreze104 k překvapení venezuelských demokratů posloužilo Miami. 

Opratí se ujala opět demokracie reprezentovaná trojicí Rómulo Betancourt, Jóvitto Villalba 

a Rafael Caldera, kteří „v prosinci 1957 v New Yorku položili základ Paktu z Punto Fijo. 

Spojené státy byly tichým partnerem“.105 

 

2.2.3 „El Dorado“ 

                                                           
95 V padesátých letech na venezuelském území pobývalo přibližně 35 000 Američanů, největší americká 
komunita mimo Spojené státy. 
96 Kelly, Romero (2002) s. 10 
97 Ibid., s. 131 
98 Ewell (1996) s. 181 
99 Chico Carrasquel se stal v 50. letech doposud nejlepším latino hráčem v americké lize. Navíc byl, opět 
jako první latino, ve výběru All Star baseballové ligy. 
100 Kelly, Romero (2002) s. 10 
101 Ewell (1991) s. 749 
102 Ewell (1996) s. 164 
103 Coronil (1997) s. 212 
104 Washington byl tvrdě kritizován činiteli z Putno Fijo za udělení víza dlouholetému diktátorovi. V roce 
1963 byl vydán zpět do Venezuely na základě obvinění ze zpronevěry. Na samotný proces čekal 5 let. Jelikož 
byl rozsudek nižší než zmíněná doba čekání, byl propuštěn z vazby. Zbytek života dožil ve Španělsku. 
105 Ewell (1996) s. 165 
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Zatímco raketový růst exportu ve 20. letech byl ovlivněn skutečností, že 

venezuelská těžba začínala de facto na nule, vývoj ve 40. letech ukazoval, že Venezuela 

byla schopna pokračovat ve vytyčené linii a zvýšila svůj export ropy o 500 procent (viz 

Tabulka 2.2). Hlavním iniciátorem takového vývoje byla válka, která „zvýšila poptávku po 

ropě a zničila ropné kapacity“.106 Pozoruhodný je také nebývalý nárůst příjmů státního 

rozpočtu, který se nejen díky úpravám reglementací z let 1943 a 1945107 rozrostl 

desetinásobně.  V roce 1948 činil podíl ropné renty na státních příjmech alarmujících 60 

procent. Je nepochybné, že taková skutečnost měla významný podíl na tvorbu zahraniční 

politiky, zvláště když tehdejší nebývalá poptávka byla živena převážně Spojenými státy, 

kam směřovalo 40 procent108 celkové produkce. Zároveň 52 procent všech venezuelských 

importů přicházelo ze Spojených států, „Venezuela byla nejlepším latinskoamerickým 

zákazníkem“.109  

„Toto období bylo charakteristické ekonomickou expanzí. Mezinárodní okolnosti živily rostoucí 
poptávku po venezuelské ropě: „přestavba“ Evropy, americké zbrojení, expanze amerických společností, 
Korejská válka, pokus o znárodnění íránské ropy a obzvláště Suezská krize. Během tohoto období, tuzemská 
produkce rostla za rok v průměru o 9,4 procenta, ceny o 7,4 procenta a export o 17,4 procenta“.110 

 

Nejvýznamnější složkou trans-karibského importu bylo jídlo, ať už ve formě 

obilnin či polotovarů. Celkový podíl dosahoval více než 50 %.111 Je ironií, že v zemi, která 

oplývá ovocem, „firma Yurky dováží ovocnou dužinu ze Spojených států, ve Venezuele ji 

jen smíchá s místním cukrem a vodou a vyrobí tak venezuelské ovocné džusy“.112 I tento 

příklad je ukázkou dopadu holandské chřipky na venezuelskou ekonomiku, což potvrzuje i 

fakt, že od počátku těžby si ropa nárokovala stále větší podíl na exportu. V roce 1948 

vzrostl na 98 procent, tedy na hodnotu, která smutně odráží venezuelskou nemohoucnost 

vymanit se ze závislosti na černé monokultuře. 

Tabulka 2.2 Vývoj exportu a státních příjmů 1942 – 1948 

                                                           
106 Philip (1982) s. 33 
107 Princip „padesát na padesát“, poprvé aplikován ve Venezuele, je od 40. let často využívaným rozdělením 
výnosů z těžby ropy. Počítá se následovně – (finální cena mínus náklad) děleno 2. Polovina pro stát a 
polovina pro soukromou entitu. Náklady na těžbu hradily soukromé entity ze svého podílu. Za Gómezovy 
vlády fungoval asymetrický princip „deset na devadesát“, tj. 10 % pro vládu a 90 % pro těžařské firmy. 
108 Ewell (1996) s. 170 
109 Ibid., s. 170 
110 Coronil (1997) s. 180 
111 Taylor (1976) s. 34 
112 Ewell (1996) s. 175 
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položka/rok 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948

export (mil. USD) 226 275 356 351 512 691 1 102

export-ropa (mil. USD) 206 254 342 332 485 664 1 069

   podíl ropy na exportu (%) 91,2 92,4 96,1 94,6 94,7 96,1 97,7

státní příjmy (mil. USD) 103 114 182 222 286 429 588

státní příjmy-ropa (mil. USD) 33 49 88 112 151 211 352

   podíl ropy na stát. příjmech (%) 31,8 42,9 48,4 50,3 52,7 49,0 60,0  
Zdroj: Carrillo (2004) 
 

Venezuela se těšila v 50. letech ohromnému blahobytu, který snesl srovnání se 

Spojenými státy a vysoce převyšoval všechny státy Latinské Ameriky (viz Graf 2.3). 

Caracas se stal nejameričtějším městem v Latinské Americe, přeplněný mrakodrapy, 

prošpikovaný dálnicemi plných velkými Chevrolety a Fordy.113 Přesto vše je třeba mít na 

paměti, že „ne všichni členové venezuelské rodiny žili život milionářů“.114 Klasickým 

symptomem holandské chřipky totiž jsou bohaté země obydlené chudými lidmi.115 Hugo 

Chávez je právě dítětem této doby. Narozen v roce 1954, své dětství prožil v chudobě, 

v domě z palmového dřeva a s hliněnou podlahou. Elektřina byla cizím pojmem. Hluboké 

nerovnosti v distribuci ropné renty odsoudily významnou část populace k životu 

v chudobě.116 Chudí Venezuelané se koncentrovali ve čtvrtích barrios.117 To, že ale existují 

i v roce 2009 ukazuje, že se Venezuela nedokázala s problematikou chudoby vypořádat. 

Ropa tak rozdělila venezuelskou společnost silním klínem, na extrémně chudé a na 

extrémně bohatou hospodářskou elitu, která „těžila především z velkého stavebního boomu 

vyvolaného megalomanií diktatury, která dala zemi nejdelší lanovku na světě (v andské 

Méridě), zrekonstruovala Caracas, postavila největší důstojnický klub na světě či luxusní 

hotel na Monte Ávila“.118 Caracas se proměnil v zářící turistické a obchodní centrum.119 

Vysokou životní úroveň potvrzuje i svědectví George Kennana, který v roce 1950 při 

návštěvě Venezuely Caracas popsal jako „jednu velkou a hlučnou dopravní zácpu 

s neuvěřitelně vysokými cenami“.120 

 

Graf 2.3 HDP na osobu u vybraných zemí 1910-195 (USD) 

                                                           
113 Reid (2007) s. 161 
114 Toro Hardy (1994) s. 241 
115 Stiglitz (2004) 
116 Palma (1982) s. 242 
117 Do měst přilákáni představou snadného zbohatnutí na ropné vlně. Značná část pocházela z tzv. llanos. 
118 Buben (2007) s. 33 
119 Coronil (1997) s. 178 
120 Schoultz (1998) s. 330 
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Zdroj: The Groningen Growth and Development Centre (duben 2009) 

 

 

2.3 Shrnutí 

 Období mezi lety 1922 a 1957 lze považovat za základní, formativní etapu 

americko-venezuelských vztahů pevně zakotvených v ropném obchodu. Kdyby nedošlo k 

objevení ropy ve Venezuele (…) s největší pravděpodobností by se vztahy mezi 

Venezuelou a Spojenými státy nevyvinuly v tak těsné pouto.121 V roce 1928 se Venezuela 

stala největším exportérem surové ropy na americký trh, post, který si udržela úctyhodných 

30 let. Během této doby, naprostá většina venezuelského ropného exportu směřovala právě 

do Spojených států. Ekonomika spojených států se tak svázala s venezuelskými těžebními 

věžemi. V neprospěch Caracasu ale hovoří fakt, že Washington musel importovat 

„pouhých 10 procent své spotřeby“.122 Nelze totiž opomenout skutečnost, že Spojené státy 

byly zároveň největším ropným producentem a konzumentem, celkově „zajišťovaly 55 

procent světové produkce“.123 Ani Venezuela, ani Spojené státy de facto neměly výraznější 

konkurenci v přístupu ke zdrojům, které každý jeden kontroloval – ropa a finance. 

Spolupráce v ropné oblasti tak byla s postupujícími roky intenzivnější, a i přes 

nedemokratičnost venezuelských vlád, což de facto nehrálo žádnou roli, vztahy byly 

harmonické. 

                                                           
121 Kelly, Romero (2002) s. 10 
122 Michelle (2004) s. 6 
123 Coronil (1997) s. 53 
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 Fiskální dopad venezuelsko-amerického ropného obchodu na samotnou 

Venezuelu však „nebyl evidentní ne dříve než po smrti Gómeze“.124 Až reglementacemi 

z let 1943 a 1945 Venezuela provázala svou ekonomickou i politickou budoucnost 

s americkou ropnou poptávkou, tak, že umožnila ropné rentě konstituovat až 60 % všech 

státních příjmů. Byl tak dokonán nezvratný vývoj k venezuelsko-americké provázanosti, 

vzájemné potřebnosti. Určitý dopad na povahu takového vztahu měla mezinárodní 

politická situace. Velké konflikty nahrávají Venezuele, která získává větší prostor 

k vyjednávání, naopak, Spojené státy, vědomy si strategického významu Caracasu, 

inklinují k defensivní politice. Mír na druhé straně zvýrazňuje asymetrii vztahů. Spojené 

státy totiž mají možnost diverzifikovat své dodavatele a uplatnit sílu globální mocnosti. 

Washington nevykazoval nadstandardní zájem o venezuelské vnitropolitické dění 

v případě, že byla zaručena politická stabilita a kontinuální přístup k ropným polím. 

V opačném případě byl připraven i vojensky zasáhnout. Oba státy nesdílely demokratické, 

humanitní a náboženské ideály, nepochybně je ale sbližoval zájem o zdroje toho druhého, 

tedy Venezuelu o americkou hotovost a Spojené státy o venezuelskou ropu. Lze tedy 

konstatovat, že se nepochybně jednalo, v tomto sledovaném období, o přátelství z rozumu. 

Jen těžko lze nalézt srovnání jinde na světě s venezuelským ekonomickým 

boomem. Vždyť Venezuela se v roce 1958 zařadila mezi nejbohatší státy světa. Přes své 

nesporné bohatství, Caracas ale nedokázal zajistit redistribuci ropné renty, fakt, který 

nesporně ovlivnil rozvoj osobnosti Huga Cháveze. Paktem z Punto Fijo tak končí 

konstitutivní etapa venezuelských dějin, etapa, v níž se venezuelská feudální společnost 

vyvinula v jeden z nejdynamičtějších států tehdejší doby. Do Venezuely proudily statisíce 

imigrantů z celého světa s cílem zbohatnout. Ano, Venezuela se stala novodobým „El 

Doradem“, s tím rozdílem, že zlato bylo černé. 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Ewell (1991) s. 727 
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2. Od bohatství mnoha k chudobě většiny 

Ropné bohatství mělo mytickou sílu, Betancourt, Leoni a Caldera 
s jejich „venezuelským snem“ daleko nedošli, protože to fiskální omezení 
nedovolila, byli jsme bohatí, ale ne tak. Ale poté přišel další Pérez, Carlos 

Andrés Pérez, se kterým jsme se ztotožnili. Budovali jsme Velkou 
Venezuelu. Carlos Andrés Pérez nebyl prezidentem, byl mágem, mágem, 

který byl schopný nás dohnat k halucinacím, které způsobily, že 
 exhibicionismus Péreze Jiméneze zbledl závistí. 

José Ignacio Cabrujas 

 

Změněné mezinárodní podmínky nově determinovaly globální postavení 

Venezuely, stejně jako její vztah ke Spojeným státům. Četnost a masivnost ropných objevů 
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v Perském zálivu, kde pouhé jedno pole125 skrývalo více nafty než prokázané venezuelské 

zásoby v jejich celistvosti, technický pokrok v tankerové dopravě, který přiblížil arabské a 

perské ropné bohatství kterémukoli místu na světě a v neposlední řadě renesance sovětské 

těžby přirozeně ohrožovaly jak privilegované postavení Venezuely v zájmové sféře 

Spojených států, tak samotné ekonomické přežití režimu. 

 Dvě diametrálně odlišné identity - Západní a rozvojová - charakterizovaly 

Venezuelu a především její zahraniční politiku od přelomu padesátých a šedesátých let. 

Pakt z Punto Fijo předznačil demokratický vývoj venezuelského politického systému 

směrem k Západním demokraciím, kartel OPEC pak charakterizoval inklinaci k třetímu 

světu a všemu ne-Západnímu. Venezuelská zahraniční politika je tak charakteristická 

značnou ambivalencí, vnitřním soupeřením a to až do poloviny osmdesátých let, kdy 

hluboký propad cen ropy a s ním spojená ekonomická deprese posunuly Venezuelu 

k identitě rozvojové země, sic se stále funkčním demokratickým režimem. 

 Fungovala-li ropa jako hlavní pojítko venezuelsko-amerických vztahů v předešlém 

období, od roku 1958 druhé místo bez pochyb zaujalo demokratické zřízení, jehož 

jedinečnost byla akcentována latinskoamerickým regionálním kontextem. Mimo 

Venezuelu, „pouze Kostarika dokázala udržet demokratické uspořádání po delší dobu a za 

absence výraznějších násilných turbulencí“.126 Eskalace napětí v Karibiku jako důsledek 

difuze komunismu z Castrovy Kuby měla za následek další navýšení hodnoty venezuelské 

demokracie v očích Spojených států, jakožto i garantovaný antikomunismus,127 

reprezentovaný prvním demokraticky zvoleným prezidentem Bentancourtem, který 

venezuelskou demokracii postavil na očekáváních, že ropná renta bude stále růst a že vláda 

bude schopna poskytnout určité „výhody“ všem participujícím skupinám.128 Kombinace 

sdílených demokratických hodnot a intenzivního obchodu měly za následek, že „Spojené 

státy neměly lepšího přítele v 60. letech dvacátého století než právě Venezuelu“.129 

Regionální zkušenost nám však naznačuje, že Spojené státy byly ochotny „obětovat 

demokracii kvůli tíživým bezpečnostním důvodům, především tam, kde hrál určitou roli 

                                                           
125 Jedná se o pole Ghawar objevené v roce 1948. Dodnes je stále v provozu a skrývá přibližně 120 miliard 
barelů kvalitní lehké ropy (naprostá většina již vytěžena).  
126 Buben (2007) s. 51 
127 Kuba podporovala komunistickou guerillu ve venezuelských pralesních oblastech. Ukončení 
diplomatických styků na počátku šedesátých let lze považovat za vyústění vzájemné nenávisti mezi 
Betancourtem a Castrem. Betancourt ale, jako jeden z vůdců studentských nepokojů z roku 1928, za svého 
mládí inklinoval k marxismu. Mezi lety 1932 a 1936 kooperoval s kostarickou KS. 
128 Ewell (1991) s. 756 
129 Kelly, Romero (2002) s. 19 
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komunismus“.130 Navíc, nejen na oficiální úrovni došlo ke sblížení. Také „Betancourt a 

Kennedy byli přáteli, upevnili tak dobré vztahy během 60. Let“.131 Snad jedinou kaňkou 

byla venezuelská „citlivost“ na americké vojenské intervence132 v Latinské Americe, 

jejímž vyústěním bylo odsouzení jak intervence na Kubě v roce 1961, tak v Dominikánské 

republice v roce 1965.  

 

3.1 OPEC 

Venezuela se ocitla v roce 1959 v pro ni nestandardní situaci, „země bojovala o to, 

aby si udržela roli druhého největšího producenta po Spojených státech. Ale zatímco 

Moskva vnímala Evropu jako svůj potenciální trh, rostoucí produkce na Blízkém východě 

ohrožovala pro Venezuelu nejvýznamnější odbytiště, Spojené státy.“133 Navíc znatelně se 

snížila konkurenceschopnost134 venezuelské produkce na světových trzích (náklady na 

těžbu venezuelské ropy byly vyšší o 400 procent v porovnání s Perským zálivem) a 

Spojené státy uvažovaly o zavedení importních kvót. „Vývoj cen ropy se vyvíjel 

v neprospěch producentských zemí“, vždyť cena ropy klesla poprvé za poslední čtvrt 

století135, i přes rostoucí světovou poptávku. Nabídka, díky Sovětskému svazu, státům 

Perského zálivu, ale i Libye, Alžírska a Nigérie, které přistoupily k masivní komerční těžbě 

v druhé polovině padesátých let, rostla ještě dynamičtěji. V takové situaci Spojené státy, 

majíc na mysli záchranu své tuzemské těžby, nakonec přistoupily k importním kvótám 

v roce 1959, které omezily přístup na americký ropný trh všem producentským zemím, 

                                                           
130 Crandall (2008) s. 28 
131 Kelly, Romero (2002) s. 18 
132 Venezuela nikdy nevedla útočnou válku. Od roku 1819 na její území nevkročil cizí voják. Od roku 
1902/1903 nebyla její suverenita vojensky ohrožena (Velká Británie a Německo blokovaly venezuelské 
pobřeží, jelikož prezident Cipriano Castro odmítl splácet půjčky). Z toho důvodu si Venezuela zakládá na 
vojenské neintervenci. 
133 Maugeri (2006) s. 85 
134 Venezuela již vyčerpala kvalitní a snadno dostupnou surovou ropu. Musela tedy přistoupit k těžbě těžší, 
hůře dostupné a sirnaté ropy. Takový krok ale vedl k navýšení nákladů, které dle odhadů byly čtyřikrát vyšší 
než ty v Perském zálivu. Sovětský svaz, zoufale potřebující americké dolary, podrážel tržní ceny ropy a začal 
obsazovat světové trhy. 
135 Do konce 60. let byla cena ropy relativně stabilní, převážně určovaná ropnými společnostmi. 
Producentské státy tak netrpěly výpadky ve svých rozpočtech způsobené volatilitou charakteristickou pro 
ropný obchod od 70. let.  
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mimo Kanadu a Mexiko, bezprostředních amerických sousedů, od nichž bylo možno 

importovat ropu po zemi.136 

„Existoval ale jeden zádrhel: z Mexika do Spojených států neexistovaly žádné ropovody a 
pochopitelně nebylo možné dovážet ropu cisternami několik set mil z mexických ropných polí. Proto, 
mexická ropa byla transportována tankery do příhraničního města Brownsville v Texasu, přeložena do 
cisteren, převezena přes most do Mexika, na kruhovém objezdu se cisterna otočila zpět do USA, 
Brownsville, kde byla znovunaložena do tankerů a zaslána na severovýchodní pobřeží. Tímto způsobem se 

kvalifikovala pro kvótovou výjimku“.137 

 
Takové zvýhodnění však vzbudilo nevoli mezi ostatními producentskými zeměmi, 

především ale ve Venezuele. 40 procent venezuelského ropného exportu směřovalo na 

americký trh, Caracas tak byl kvótami zasažen nejvýrazněji.138 Dopad měl však 

dlouhodobý negativní efekt, tedy že Venezuela ztratila své postavení na americkém trhu ve 

prospěch třetích zemí a to i po zrušení systému kvót v roce 1973. Její podíl bude postupně 

upadat,139 až se ustálí na přibližně nad 15 % (viz Tabulka 3.1). 

Tabulka 3.1 Podíl venezuelské ropy na americkém importu (tis. b/d) 

Rok
Celkový dovoz 

ropy 
Dovoz z 
Venezuely

Procentuální 
podíl (%)         

1966 2 573 1 021 40

1976 7 295 699 10

1986 5 439 788 15

1996 9 478 1 676 18

1999 10 852 1 493 14  
Zdroj: Kelly, Romero (2002) 

3.1.1 První kroky 

Ani snížení cenové hladiny ropy (přímo nezasáhlo producentské země, viz dále), 

ani zavedení importních kvót do Spojených států nehrálo nejdůležitější roli v konstituování 

kartelu OPEC. Rozhodující byl akt společnosti Standard Jersey, která „9. srpna 1960 bez 

varování producentských zemí (…) ohlásila snížení tzv. posted price o 14 centů (…) 

ostatní společnosti na sebe nedaly dlouho čekat“.140 Producentským zemím tak došla 

                                                           
136 Jednalo se mimo jiné o reakci na zkušenost z Druhé světové války, kdy docházelo k častému potápění 
amerických tankerů při zásobování spojenců v Evropě. Upřednostnění Kanady a Mexika, jakkoli se jedná o 
geograficky logický krok, mělo i historický a strategický podtext. 
137 Yergin (1991) s. 539 
138 Venezuela se cítila ukřivděna, jelikož si vždy zakládala na své loajálnosti vůči Washingtonu. Během 
Druhé světové války někteří její čelní představitelé, hlavně ministr války Medina Angarita, inklinovali 
k nacistickému Německu. 
139 Výjimkou bude ropná krize 1973. 
140 Yergin (1991) s. 521 
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trpělivost, jelikož snížením tzv. posted price141 státy tváří tvář fiskálním krizím. Negativní 

vývoj situace umocnil sblížení geograficky a kulturně nesourodé, ale na stejné 

monokultuře závislé státy – Venezuelu, Irán, Irák, Kuwait a Saudskou Arábii, které 

v Bagdádu roku 1960 založily Organizaci zemí vyvážejících ropu.142 Pro Venezuelu vznik 

organizace reprezentoval Bolívarovy výzvu ke konfederaci slabých proti těm silným, 

stejně jako počátek kontroly nad svým národním ropným průmyslem.143 Iniciátorem celého 

procesu byl stát nejohroženější aktuálním vývojem událostí, tedy Venezuela 

reprezentovaná Juanem Pablem Pérezem Alfonzem, ministrem těžby, který odcestoval na 

Blízký východ, aby prodiskutoval možnost vzniku sdružení států vyvážejících ropu.144 

Pouhých „pět zakladatelů kartelu OPEC bylo zodpovědných za více než 80 % světového 

exportu surové ropy“.145 Spojené státy se cítily venezuelským krokem ohroženy, 

především venezuelskou inklinací k třetímu světu. Jelikož ale reálná moc „klubu“ zůstala 

v 60. letech minimální,146 případný negativní dopad na transkaribské partnerství by byl 

zanedbatelný. K Pérezově Alfonzově zklamání, kartel nesplnil jeho očekávání. Zatímco 

„cílem arabských států bylo zvýšit ropnou rentu, Venezuela považovala za více důležité 

získání větší kontroly nad těžebním průmyslem“.147 I názor tehdejší veřejnosti byl 

převážně negativní, až posměšný. Těsně po podepsání zakládacího aktu The Washington 

Post vznikající kartel definoval jako spolek emirátů, velbloudích žokejů a banánových 

republik. Den „D“ kartelu, jež slučoval identitu perskou, arabskou, africkou, asijskou a 

latinskoamerickou ve sdílenou identitu třetího světa, však měl teprve přijít 

                                                           
141 K vypočítávání ropné renty se využívá dvou různých druhů cílových cen. Ta první je tzv. posted price, jež 
je stanoven na základě kontraktu a má dlouhodobé trvání. Neodráží tak tržní vývoj ceny ropy. Producentské 
státy účtují rentu z fixní částky, vědí tedy, kolik získají z každého barelu předem. Chtějí-li navýšit ropnou 
rentu, musí navýšit objem těžby, jelikož prodejní cenu ovlivnit nemohou. Tento systém je bez pochyb 
výhodnější pro producentské státy v době nízké cenové hladiny, jelikož ztráty jdou na vrub naftových 
společností (v takových situacích se systém „padesát na padesát“ snadno změní na „šedesát na čtyřicet“ či 
více, jelikož společnosti platí daně z fixní domluvené ceny za barel, ale prodávají za ceny tržní, které jsou 
v tomto případě nižší), pro stát jsou nevýhodné v době vysoké cenové hladiny, kdy rostou zisky soukromých 
firem (často pak vede ještě k většímu zdanění či znárodnění). Naopak tzv. market price odráží tržní hodnotu 
ropy, státní příjem je tak značně volatilní a méně předvídatelný (princip aplikovaný Libyí, který vedl 
k těžebnímu boomu v této zemi). 
142 V roce 1961 přistoupil Katar, v roce 1962 Indonésie (vystoupila v lednu 2009) a Libye, 1967 Spojené 
arabské emiráty, 1969 Alžírsko, 1971 Nigérie, 1973 Ekvádor (mezi lety 1992 a 2007 pozastaveno členství), 
2007 Angola. Gabon byl členem mezi lety 1975 a 1994. Původním sídelném městem byla Ženeva, od roku 
1965 je jím Vídeň, kde sídlí hlavně Sekretariát OPEC. 
143 Ewell (1996) s. 203 
144 Kelly, Romero (2002) s. 19 
145 Yergin (1991) s. 523 
146 Hlavním důvodem byla nedisciplinovanost členů při naplňování své ropné renty. Výhodou kartelu má být 
společný postup, v případě ropy omezení její dostupnosti a tím zvýšení její tržní ceny. Všichni členové však 
hledali individuální cestu v navýšení objemu produkce. Takový krok ale vedl k navýšení nabídky a tím 
snížení prodejní ceny ropy. Tato politika tak měla naprosto opačný důsledek (vězňovo dilema). 
147 Ewell (1991) s. 759 
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Graf 3.1 Vývoj venezuelské těžby 

 
Zdroj: Kelly, Romero (2002) 
 

3.1.2 Otec ropného sektoru a CVP 

Za otce jak moderního venezuelského ropného sektoru, tak kartelu OPEC lze bez 

pochyb považovat právníka Juana Pabla Péreze Alfonza. Stál u zrodu spravedlivého148 

principu „padesát na padesát“, založil první venezuelskou národní společnost Corporación 

Venezolana del Petróleo (CVP), s vlastní rafinérií.149 „CVP postupně zvětšovala svůj podíl 

na trhu a k roku 1975 produkovala 47 tisíc barelů za den, z nichž 36 tisíc bylo 

exportováno. Ze 70 % kryla domácí poptávku po benzinu. 93 % zisků společnosti šlo do 

státní pokladny“.150 Založení státem vlastněných společností mělo zaručovat, že národní 

nerostné bohatství bude užito ve prospěch kolektivu (…) vždyť již ministr Torres 

zdůrazňoval, že ropa je národním bohatstvím, které by mělo patřit Venezuele.151 Zrození 

CVP je ale třeba vnímat, hlavně a především, jako „přímý důsledek vládní politiky již 

nevydávat nové koncese soukromým entitám“.152 Realizovaní nových vrtů tak padlo na 

bedra CVP. Pérez Alfonzo získal své vzdělání ve Spojených státech. Právě tam přišel do 

                                                           
148 Je dodnes sporné, jestli je rok 1943 či 1945 opravdových zavedením principu „padesát na padesát“. Jeví se 
jako pravděpodobné, že technicistní název byl implementován v roce 1943. Z iniciativy jeho podstata byla 
přestavěna ministrem Pérezem Alfonzem, jelikož tvrdil, že reglementace z roku 1943 umožňuje účetnické 
kličky, jejichž důsledkem je princip ohýbán. Proto úpravy z roku 1945, které vedly ke „spravedlivějšímu“ 
přerozdělení, jsou považovány za faktické narození principu. 
149 Rafinace na venezuelském teritoriu byla velice důležitá. Od počátků ropné exploatace se většina rafinérií 
nacházela na ostrově Curaçao, který se nachází v Nizozemských Antilách. Venezuela tak přicházela jak o 
finanční prostředky z daní, tak o tolik potřebná pracovní místa (jednalo se však o Gómezův úmysl, jelikož se 
chtěl vyhnout koncentracím dělníků a tedy případné koncentraci opozice). 
150 Buben (2007) s. 56 
151 Coronil (1997) s. 97-100 
152 Monreal (1979) s. 28 
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kontaktu s organizací Texas Railroad Commission.153 Je nepochybné, že OPEC je odrazem 

TRC, jejíž hlavní funkcí je nedopustit propad tržní ceny ropy v Texasu, respektive ve 

Spojených státech omezením objemu těžby. OPEC de facto plní funkci identickou, jen 

v globálním měřítku. Samotný vznik organizace byl logickým vyústěním situace, kdy 

„pouze malá část hodnoty ropy se vracela producentským státům, které si uvědomily, že 

tento vyčerpatelný zdroj dával šanci maximalizovat aktuální užitek maximalizací hrubého 

příjmu během omezeného času“.154 Péreze Alfonzo odešel ze své funkce v roce 1963, poté 

co splnil svůj cíl, tedy založit OPEC. Zároveň se ale znechutil jeho nefunkčnosti. Svůj 

život dožíval relativně v ústraní jako vášnivý ekolog a kritik ropného průmyslu. 

 

3.2 Na cestě ke znárodnění 

 Vrcholila jaderná militarizace bipolárního světa, Spojené státy krvácely ve 

Vietnamu a byly nuceny několikrát devalvovat americký dolar. Vysoká inflace a úpadek 

bretton-woodského finančního systému podlomily stabilitu americké fiskální politiky. 

Napětí na Blízkém východě nezadržitelně eskalovalo na pozadí rostoucí arabské solidarity, 

která se stala novým fenoménem světové politiky. Spojené státy se topily v četnosti a 

vážnosti světových událostí do té míry, že nestíhaly sledovat dění ve svém „zadním 

dvorku“. „Vztahy mezi Venezuelou a Spojenými státy spadly na nové minimum“155 jako 

důsledek radikální změny, která determinuje formu a podstatu venezuelského ropného 

průmyslu, základního kamene venezuelsko-amerických vztahů. Venezuela se přidala 

k nově se formující vlně producentských států, pro které se stala nutnost trpět ropné 

giganty otázkou minulosti. 

 

3.2.1 Zrození myšlenky 

                                                           
153 Organizace založená v roce 1891, jejíž funkcí bylo v prvopočátku regulovat železniční dopravu. Od roku 
1919 do její kompetence spadá i regulace těžby ropy. Jejím hlavním úkolem je limitovat těžbu ve chvíli, kdy 
hrozí propad tržní ceny ropy.  
154 Carrillo (2004) s. 234 
155 Ewell (1996) s. 204 
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 Do značné míry charakteristickým prvkem ropného průmyslu byla 

dominance těžařských gigantů nad producentskými vládami.156 Sebevědomí těžařů rostlo 

s nárůstem ropné renty a podílem ropného rektoru na celkovém HDP. Jejich odchod by pro 

producentské státy, které dosáhly více jak třetinové závislosti na ropné rentě, znamenal 

absolutní kolaps celého establishmentu. Výše zmíněné fakta vyústila ve skutečnost, že 

těžařské společnosti neváhaly využít a zneužít i nestandardních metod vyjednávání, tedy 

vydírání tak, že uměle snižovaly státní rentu.157 Zlomovým momentem v takovém 

rozložení sil byl Muammar al-Gaddafi, který po nekrvavém coup d'état v roce 1969 sáhl na 

„nedotknutelné" společnosti a jejich provoz částečně znárodnil. Takový krok byl jasným 

důsledkem politizace ropy započaté jak Suezskou krizí, tak později Šestidenní válkou.158  

„…alespoň co se exportérů týká, ropné koncese jsou otázkou minulosti, resty zaniklé doby 
kolonialismu a imperialismu, naprosto nevhodné pro nový věk dekolonizace, sebeurčení a nacionalismu. 
Tyto země se nechtěly stát pouhými výběrčími daní. Ani to nebyla otázka zvýšení ropné renty. Pro exportéry 
byla nejdůležitější otázka naprosté kontroly jejich nerostného bohatství. Vše ostatní bylo hodnoceno právě ve 

světle tohoto cíle“.159 

Poslední ropnou koncesi Caracas vydal ještě za vlády Mediny v roce 1943 

z důvodu potřeb válečné mašinérie Druhé světové války. Na počátku sedmdesátých let 

většina polí „dožívala“, průměrná operační doba činila 40 let. Betancourt stanovil pro 

vlády, které ho budou následovat, jasný cíl, tedy „dostat ropný průmysl pod státní kontrolu 

do počátku devadesátých let“.160 Fakt, že ke znárodnění dojde, nebyl novinkou, jen nikdo 

neočekával jeho uskutečnění před rokem 1983, tedy v roce kdy vyprší první koncese.161 

V případě vyčkání do roku 1983, by Caracas pouze „převzal“ ropná pole a vyhnul by se 

tak samotnému aktu expropriace. Ropné společnosti vědomy si nezvratného osudu, 

zareagovaly jasně a odhodlaně, začaly snižovat investice do těžby. Mezi rokem 1958 a 

1973 se venezuelský ropný průmysl přeměnil z dynamického a minimálně nákladného 

sektoru v sektor s nedostatkem kapitálu a s problémy udržet těžbu nad 3 milióny barelů za 

                                                           
156 Znárodnění ropného průmyslu je jasným příkladem opačného vývoje. Před rokem 1970 se tak stalo 
v Rusku v roce 1918, v Mexiku v roce 1938 a v Íránu v roce 1951. 
157 Umělým snížením tzv. posted price, která determinovala ropnou rentu. Venezuela se v takové situaci 
ocitla mnohokrát. 
158 Jako důsledek Šestidenní války arabské státy přistoupily k ropnému embargu na státy podporující Izrael 
stejně jako na Izrael samotný. Západ přistoupil k nouzovému řešení, tedy zvýšení těžby v neparticipujících 
státech, tedy Íránu, Venezuele, Libyi a především ve Spojených státech, které do roku 1970 fungovaly jako 
tzv. swing state (stát, který disponuje dostatečnými těžebními kapacitami, aby mohl pokrýt výpadky u jiných 
producentů a zároveň produkující tolik ropy, aby v případě přebytku snížil produkci a tím zvýšil cenu, aniž 
by byl snížením sám ohrožen). Západ krizi přežil bez větší újmy. Přestože arabské země bitvu prohrály, 
přišly o zdroje a trhy, konec války měl ještě přijít. 
159 Yergin (1991) s. 583 
160 Kelly Romero (2002) s. 20 
161 Udělená v roce 1943 na 40 let. 
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den.162 Venezuela i přes uvolnění importních kvót v roce 1973 nadále ztrácela podíl na 

americkém trhu (viz Tabulka 3.1), propad těžby byl patrný od roku 1970 (viz Graf 3.1). 

Caracas v roce 1971 společnosti informoval, že jejich „koncese automaticky 

přejdou do vlastnictví státu ve chvíli, kdy vyprší jejich platnost“.163 „Mezi lety 1971 a 1974 

tak míra investic de facto dosáhla minima, ropná produkce se objemově vrátila před rok 

1964. Společnosti své investice již odepsaly“.164 Je logické, že pokud společnosti nevidí 

potenciální návratnost svých investic, raději se stáhnou. O to víc, že „ropný průmysl je 

kapitálově náročný a vysoce závislý na pravidelných investicích na udržení existujících 

vrtů, otevírání vrtů nových a rozvoj a udržování infrastruktury podporující produkční 

síť“.165 Těžební společnosti tak ale samy uspíšily znárodnění tím, že odmítly financovat 

exploraci a dopustily znehodnocení techniky.166 Paláci Miraflores tak nezbyla jiná 

možnost, než zachránit alespoň fragmenty. Co se již ale zachránit nepodařilo, byla stabilní, 

nepřerušovaná těžba. Nová pole nebyla otevřena již 30 let, těžební stroje byly zastaralé a 

co hůř, Venezuela přicházela o své exportní trhy. Venezuela tak přišla o možnost znatelněji 

využít ropné krize k naplnění státní truhly, jelikož se „ceny mezi počátkem a koncem roku 

1973 se vyšplhaly na čtyřnásobek, z 2,90 USD za barel na 11,65 USD“.167 Jediný, kdo 

dané situace využil bezezbytku, byl íránský Šáh.168 

Graf 3.2 Vývoj nominální a reálné ceny jednoho barelu 
ropy

 
Zdroj: Annual Energy Review 2006 

3.2.2 Světové události 

                                                           
162 Philips (1982) s. 305 
163 Ewell (1996) s. 203 
164 Philips (1982) s. 305 
165 Farah, et al (2006) s. 12 
166 Ewell (1996) s. 204 
167 Maugeri (2003) s. 166 
168 Embargo nepodpořil a naopak těžbu navýšil. Konečně tak dosáhl kýženého naplnění svých pokladnic.  
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Západní společnost topící se v konzumerismu započatém v druhé polovině 

čtyřicátých let si nárokovala stále větší přísun ropy a pohonných hmot. Satelitní městečka, 

levné automobily a především levná ropa měla za následek, že v roce 1970 bylo uhlí 

vystřídáno ropou jako nejvýznamnější energetická surovina. V tom samém roce, 

„venezuelská produkce dosáhla svého historického maxima 3,7 miliónu b/d“,169 stejně jako 

Spojené státy, které poprvé narazily na strop své tuzemské těžby.170 Washington již nebyl 

schopen krýt případné výpadky ostatních producentských zemí pouze ze svých zdrojů, 

přesně tak, jak to v roce 1956 předpověděl americký geofyzik M. King Hubbert (viz Graf 

3.3).171 

„Mezi lety 1948 a 1972, spotřeba ropy se ve Spojených státech ztrojnásobila, z 5,8 na 16,4 miliónů 
b/d. V tom samém období, poptávka po ropě se v Západní Evropě zvýšila patnáctkrát, z 97 tisíc b/d na 14,1 
miliónů b/d. V Japonsku byl vývoj neméně spektakulární, spotřeba se zvýšila 137 krát, z 32 tisíc na 4,4 

miliónů b/d“.172 

Otevřená podpora Izraele Spojenými státy, jakkoli byla nechtěná a vzhledem výše 

zmíněnému riskantní, vyústila v uvalení ropného embarga173 na Západ v roce 1973. Tento 

krok měl dalekosáhlé důsledky na vývoj cen ropy (Graf 3.2), na vnímání zranitelnosti 

rozvinutých ekonomik a ropy jako takové. Následná ropná krize,174 jako důsledek uvalení 

embarga na export ropy především do Spojených států,175 způsobila pro Venezuelu 

pozitivní změnu - raketový růst ropné renty.  Ceny vzrostly na více než 10 USD za barel, 

právě v tomto momentu byl prezidentem zvolen Carlos Andrés Pérez. Venezuelské elity se 

                                                           
169 Smith, et al (1991) s. 8 
170 Důvody dosažení maxima těžby byly pro každý stát rozdílné. Venezuela disponovala dostatkem ropných 
zásob, díky nedostatečným investicím nebyl její potenciál od roku 1970 využíván. Spojené státy disponovaly 
dostatkem kapitálu, těžitelnost existujících polí však dosáhla svého historického maxima. Venezuela tedy 
stále měla potenciál zvýšit svou produkci (i dvojnásobně), což neplatí pro Spojené státy. 
171 Jedná se především o Texas, o stát, který pro Západ fungoval jako tzv. swing state. Západ přišel o svoji 
zálohovou produkci, která byla nastartovaná v případě výpadků, např. v roce 1956 a 1967. Spotřeba totiž 
eskalovala tolik, že Západ byl odsouzen na rostoucí import. 
172 Yergin (1991) s. 541 
173 Lze-li považovat politiku arabských zemí jako snahu využít či zneužít ropy jako politické zbraně, oproti 
roku 1967, embargo z roku 1973 byl více než úspěšné. Byla totiž splněna základní podmínka – Západ narazil 
na strop svých těžebních možností (Hubert’s peak) za čímž stála eskalace spotřeby (nárůst cca 7,5 % za rok). 
Jakýkoli nárůst ve spotřebě bylo třeba pokrýt zvýšením importu. 
174 První ropná krize-celkový výpadek nebyl extrémní. Perský záliv snížil produkci o 5 miliónů b/d, což při 
globální produkci 50 miliónů b/d znamenalo výpadek 10 %. Díky navýšení produkce v Íránu a Venezuele se 
na trh dostalo přibližně 600 tisíc b/d. Co ale znatelně snížilo dostupnost ropy, byla nákupní psychologie. 
Spotřebitel ví-li, že je nedostatek benzínu, jde a nakoupí do zásoby. Je ochoten stát klidně celý den/dny ve 
frontě (zajímavou studií by bylo vypočítání, kolik barelů bylo "vyhozeno" v dlouhých kolonách u čerpacích 
stanic). Washinton navíc přistoupil k přídělovému systému a centrálnímu řízení. Důsledek byl takový, že v 
některých částech země se benzínu nedostávalo, v jiných ho byl nadbytek. Značný podíl na nedostatku tak 
měli i spotřebitelé, nejen producentské státy. 
175 Embargo bylo uvaleno 17. října 1973. V první fázi na Spojené státy, ve fázi druhé na Japonsko a státy 
EHS. 
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ocitly v transu díky nekonečným možnostem využití ropné renty, debatními kluby kolovala 

jediná otázka, tedy nač vyčkávat se znárodněním? Doprovodným efektem byla eskalující 

animozita, odpor vůči ropným společnostem a jejich „obscénním ziskům získaným díky 

ropnému embargu“.176 Západ se děsil při představě mohutnosti finanční toků z jejich 

ekonomik do producentských zemí. Třetí svět hovořil o narovnání historické 

nespravedlnosti, Západ o zločinu. Ať už je pravda na jakékoli straně, je nepopiratelné, že 

„historie lidstva nepamatuje tak ohromný přesun bohatství bez války“.177 

Graf 3.3 Vývoj americké tuzemské těžby 

 
Zdroj: Energy Information Administration (březen 2009) 

 
Stabilita, jak politická tak dodavatelská, stála za venezuelským vnímáním své 

výjimečnosti nejen v regionálním kontextu. Venezuela se nikdy nepřidala k uvalení 

embarga ze strany OPEC, „prokázala tedy, že je stabilním dodavatelem na americký 

trh“,178 přesně tak, jak to slíbila v roce 1943. Důvodů bylo několik. Již 50 let Venezuela 

exportovala většinu své produkce na sever přes Karibik. Zachování tradičního přátelství 

mělo nepochybně rozhodující roli. Participace na embargu by taktéž měla pro Venezuelu 

fatální důsledky. Zatímco státy Perského zálivu převážně zásobovaly evropské trhy, 

Venezuela byla životně závislá na trhu severoamerickém. Nejen geografická vzdálenost 

dění na Blízkém východě, ale i kulturní a historická Venezuelu odsoudilo k chladnému 

přístupu k dění v této oblasti. Význam Venezuely během embarga mohl být ještě 

významnější v případě, kdyby nedošlo k propadu ve výkonnosti venezuelského těžebního 

sektoru. I tak ale Venezuela ukázala své zahraničně-politické preference a význam 

Washingtonu v jejím pojetí. I z toho důvodu Venezuelu zaskočily americké kroky. 

                                                           
176 Ewell (1996) s. 205 
177 Karl (1997) s. 3 
178 Kelly, Romero (2002) s. 20 
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3.2.3 Znárodnění 

Spojené státy vyřadily členy kartelu OPEC ze svého preferenčního obchodního 

programu týkajícího se hlavně exportu potravin ze Spojených států, k překvapení Caracasu 

včetně Venezuely. Pochopitelně, stejně jako v roce 1958 se Venezuela cítila ukřivděně, a 

nutno dodat, že oprávněně, jelikož prokázala svou loajalitu již několikrát, navíc v dobách 

pro Spojené státy krizových. Během Druhé světové války a ropného embarga. Daný krok 

Spojených států měl vážný dopad na venezuelský trh. Venezuelané, hluboce závislí na 

amerických potravinových importech, obviňovali Washington z nelidskosti za zneužívání 

jídla jako zbraně.179 Venezuela a Spojené státy se tak poprvé ponořili do intenzivní 

verbální války, na počátku 21. století považované spíše za každodenní nezbytnost 

venezuelsko-amerických vztahů. Rostoucí ropná renta, deteriorace techniky a pocit 

ukřivdění vyústily v uspíšení nacionalizace.  

 
Události mezi lety 1970 a 1975 se udály v rychlém sledu. Do roku 1972, vláda 

schválila množství zákonů a vyhlášek, které vládě umožnily naprostou kontrolu nad 

každou částí ropného průmyslu, od explorace po marketování. Zároveň zvýšila daňovou 

hladinu na 96 procent, čímž dosáhla de facto znárodnění bez faktického znárodňovacího 

aktu.180 Jako předvoj faktického znárodnění ropného průmyslu posloužil sektor 

metalurgický, k čemuž došlo „s velkou pompou 17. prosince 1974“.181 Kissinger prohlásil, 

že administrativa prezidenta Forda nebude protestovat proti předem oznámenému 

znárodnění.182 Což uklidnilo venezuelskou opozici, jelikož se šířily obavy z politických a 

ekonomických represí ze strany Spojených států.183 Prezident Carlos Andrés Pérez 

Rodríguez, reprezentant Acción Democrática, znárodnění s předstihem oznámil a 

znárodňovací listinu vydal v roce 1975.184 Konec soukromé těžby ve Venezuele znamenal 

zrození jedné z největších ropných společností na světě, tedy PDVSA. Celý proces proběhl 

za neprotestování Washingtonu. To však neplatilo pro domácí oponenty. 

„…kteří se zaměřili na článek 5 znárodňovacího dekretu, klauzule, která autorizovala vládu vstoupit 
do smluvního svazku se zahraničními společnostmi v oblasti technické podpory a jiných služeb souvisejících 

                                                           
179 Ewell (1984) s. 147 
180 Yergin (1991) s. 649 
181 Monreal (1979) s. 15 
182 Toro Hardy (1989) s. 310 
183 Monreal (1997) s. 44 
184 Jako oficiální datum znárodnění se uvádí 1. ledna 1976, fakticky k němu došlo již v předchozím roce. 
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s těžebním průmyslem. Společnosti pravděpodobně znárodněním zlepšily svou finanční pozici tím, že se 
zbavily velkého zdanění výměnou za poskytování technické podpory. Venezuela se bez nákupu těchto služeb 
neobešla, protože státní společnosti jimi nedisponovaly“.185  

 

BOX 3 ZNÁRODNĚNÍ ROPNÉHO SEKTORU 

Dodnes je spornou otázkou samotná úspěšnost znárodnění v roce 1976. 
Znárodňovacím dekretem byla vytvořena společnost Petróleos de Venezuela, v níž se 
rozplynula CPV, tedy státní společnost vytvořená v roce 1960. Čtrnáct znárodněných 
společností nebylo včleněno do PDVSA, ale staly se jejími dceřinými společnostmi. 
Struktura těžby tak zůstala zachována, změnily se jen názvy společností. Shell se 
přejmenoval na Maraven, Mobil na Corpoven, Exxon na Lagoven, Gulf na Menoven atd. 
Taktéž zůstal zachován původní management z mezinárodních společnost. Posledním 
bodem vášnivé diskuze byl, jak již bylo zmíněno, článek 5 Znárodňovacího dekretu: 

„Ve zvláštních případech, v případě souladu s veřejným zájmem, Národní Exekutiva (…) bude moci 
podepsat asociační smlouvy se soukromými společnostmi, za podmínek, že bude garantována státní kontrola 
a doba trvání bude omezena. Uzavření takových smluv bude vyžadovat předešlou autorizaci obou komor 
Kongresu potom, co jim Národní Exekutiva předloží všechny relevantní informace“.186 

PDVSA nikdy nesplynula s veřejným sektorem jako například mexický PEMEX. 
PDVSA se jasně lišila od zbytku veřejného sektoru, tedy byla to „efektivní a moderní 
korporace, která se silně podobala soukromým mezinárodním společnostem“.187 Její 
politika byla nezávislá na Caracasu. Deficit vládní kontroly nad ropným průmyslem byl 
institucionalizován v představenstvu PDVSA. Zatímco standardní představenstvo má za 
úkol reprezentovat zájmy vlastníka, v případě „PDVSA představenstvo bylo jmenováno 
managementem společnosti a reprezentovalo jeho zájmy“.188 

 

Pro ropné společnosti byla technická podpora vítanou diverzifikací příjmů. 

Venezuela převzala ropný sektor ve zbídačeném stavu. Poslední markantní explorace a 

investice byly provedeny v polovině 60. let. Stávající vrty již dosluhovaly. Navíc podoba 

střednědobé budoucnosti nebyla růžová, protože prokázané venezuelské zásoby nebyly 

vysoké. „Dokonce spadly z 16 miliard barelů v roce 1968 na 14 miliard v roce 1970“.189 

Venezuela tak stála před výzvou nejen udržet stávající produkci, ale dle plánů z paláce 

Miraflores ji dokonce navýšit. Uzavírání přestárlých vrtů, opožděná explorace a především 

zhoršující se situace mezinárodního ropného obchodu však budou stát těmto smělým 

plánům v cestě. Pozitivní zprávou byly objevy nových polí, díky nimž „v roce 1974 se 

                                                           
185 Ewell (1991) s. 775 
186 Ramirez (2005) 
187 Parker (2005) s. 41 
188 Wilpert (2003) 
189 Philips (1982) s. 302 
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venezuelské zásoby odhadovaly na 18,5 miliard barelů v souvislosti se světovými 

zásobami 560,1 miliard barelů“.190 

 

3.2.4 Život narkomana 

Je patrné, že průvodním jevem venezuelské ekonomiky je vysoký podíl ropy téměř 

na všech ukazatelích, především na HDP, exportu a státních příjmech. Neplatí to však o 

zaměstnanosti,191 jelikož tento sektor „existoval v nemnoha enklávách, nezávislých na 

celkové domácí ekonomice“.192 Ropný sektor se na celkové zaměstnanosti podílel pár 

procenty, kterých ubývalo s postupnou mechanizací. „Na konci padesátých let bylo 

v průmyslu zaměstnáno 44 tisíc lidí, v roce 1965 necelých 32 tisíc a v roce 1968 už jen 27 

tisíc. V roce 1975 se počet snížil na 25 tisíc, z nichž 98 % bylo Venezuelců“.193 Právě 

rostoucí podíl Venezuelců na těžbě a správě společností, jejich rostoucí erudice získaná 

v Texasu, dávaly nadějné vyhlídky pro venezuelský ropný sektor. V sedmdesátých letech 

však bylo možné najít venezuelské těžaře ve Spojených státech, v Evropě či Perském 

zálivu. Převážně v padesátých letech došlo ke změně zaměstnanecké politiky zaměřené na 

zaměstnávání Venezuelanů, v kontrastu hlavně tedy politikou ve dvacátých a třicátých 

letech, kdy bylo nutné „importovat“ nejen odborníky, ale i dělníky ze Spojených států a 

Trinidadu a Tobago. 

Tabulka 3.2 Vývoj exportu a státních příjmů 1958 – 1972 
položky 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972

HDP (mil. USD) 24 078 27 038 29 841 36 345 39 287 43 223 49 437 51 615

HDP-ropa (mil. USD) 6 710 7 697 8 491 9 100 8 990 9 794 10 874 8 404

   podíl HDP-ropa na HDP (%) 27,9 28,5 28,5 25 22,9 22,7 22 16,3
export (mil. USD) 2 590 2 478 2 592 2 611 2 539 2 738 2 898 3 432

export-ropa (mil. USD) 2 324 2 183 2 366 2 362 2 239 2 398 2 436 2 910

   podíl ropy na exportu (%) 89,7 88,1 91,3 90,3 88,2 87,6 84,2 84,8

státní příjmy (mil. USD) 5 870 5 548 6 539 8 036 8 430 9 865 10 854 13 979

státní příjmy-ropa (mil. USD) 2 740 3 036 3 280 4 803 5 143 6 075 5 885 8 138

   podíl ropy na stát.příjm. (%) 46,7 54,7 50,2 59,8 61,0 61,6 54,2 58,2  
Zdroj: Carrillo (2004) 

Období mezi lety 1958 a 1972 charakterizovala diverzifikace venezuelské 

ekonomiky s důrazem na rozvoj metalurgie. Nárůst DPH byl více než dvojnásobný. Trend 

růstu těžařského průmyslu takovou dynamiku však nevykazoval, spíše naopak. Celkově 

                                                           
190 Monreal (1979) s. 20 
191 Těžba energetických surovin je celkově minimálně náročná na pracovní sílu. 
192 Harper (2005) s. 150 
193 Buben (2007) s. 57 
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došlo k propadu podílu ropy na celkovém HDP o 10 procentních bodů (viz Tabulka 3.2). 

Jelikož ale nárůst exportu byl pětinový, je patrné, že venezuelská diverzifikace směřovala 

k domácímu trh, ne na export. Celkově tedy podíl ropy na celkovém exportu poklesl, ale i 

tak se udržel nad 80 %. Jediná položka, která vykazovala nárůst, byla ropná renta. Doznala 

300% nárůstu a ve výsledku tvořila téměř 60 % všech státních příjmů, tedy kritické výše 

(viz Tabulka 3.2). Takto razantní nárůst reflektuje daňové úpravy z roku 1959 a především 

z roku 1972, které citelně navýšily venezuelský podíl na prodaném barelu (viz Graf 3.4). 

Graf 3.4 Vývoj státního podílu na ceně jednoho barelu 

 
Zdroj: Kelly, Romero (2002) 

 

Acción Democrática ihned po demokratickém převratu začala s masivními 

„zaséváním ropy“. Hlavní důraz byl kladen nejen na diverzifikaci ekonomiky, ale i na 

vzdělání. I přes to v roce 1971 analfabetismus dosahoval 23 % a v některých oblastech 

dokonce 40 %.194 Katastrofální situaci v zemědělství levicová vláda řešila přemisťováním 

obyvatelstva do nově vytvořených zemědělských komunit. Během 10 let bylo přemístěno 

na 95 tisíc rodin.195 Vláda těmto komunitám poskytla „bydlení, doktora, tekoucí vodu, 

silnice (…) z těchto opatření však mohlo těžit jen malá část obyvatel“,196 de facto jen, ti, 

kteří se usadili v agrárních komunitách. Tento projekt však doznal jepičího života. Během 

krátké doby, značná část participantů z usedlostí odešla.  

 
Tabulka 3.3 Vývoj exportu a státních příjmů 1973-1976 

                                                           
194 Kozloff  (2007) s. 19 
195 Belmonte Guzmán (1981) s. 120 
196 Kozloff  (2007) s. 20 
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položky/rok 1973 1974 1975 1976

HDP (mil. 1957 BsF) 38 612 53 293 56 523 61 487

HDP-ropa (mil. 1957 BsF) 9 444 13 222 16 612 21 342

   podíl HDP-ropa na HDP (%) 24,5 24,8 29,4 34,7

export (mil. USD) 5 201 11 973 10 094 10 378

export-ropa (mil. USD) 4 618 10 875 8 739 8 864

   podíl ropy na exportu (%) 88,8 90,8 86,6 85,4

státní příjmy (mil. BsF) 17 867 45 600 46 000 43 700

státní příjmy-ropa (mil. BsF) 11 440 36 445 31 648 28 012

   podíl ropy na stát.příjm. (%) 64,0 79,9 68,8 64,1  
Zdroj: Carillo (2004) 
 

Díky prosperitě nových odvětví, hutnictví a stavebnictví, a v neposlední řadě 

nárůstu tuzemské spotřeby, Venezuela do určité míry diverzifikovala svou ekonomiku. 

Bohužel ale jen pár Venezuelců disponovalo dostatečným kapitálem, aby se mohli na 

nových projektech podílet. Právě proto byli „odsouzeni jen k menšinové roli v tak 

gigantických podnicích“.197 Opět šance pro americký kapitál. Vládní „politika 

minimalizace vlivu ropných společností a maximalizace ropné renty“198 byla za 

Betancourta bedlivě sledována. A nejen za něj. Tato politika však byla politikou dvousečné 

zbraně, v jejímž důsledku opět rostla závislost na monokultuře.  

 
Graf 3.5 HDP na osobu u vybraných zemí199 

 
Zdroj: The Groningen Growth and Development Centre (duben 2009) 

                                                           
197 Ewell (1991) s. 760 
198 Ewell (1996) s. 200 
199 DPH na osobu ve Spojených státech rostlo v porovnání s Latinskou Amerikou tak rychle, že nebylo 
možné plně zaznamenat dynamiku vývoje v Grafu 3.5. 



Venezuela a Spojené státy – přátelství z rozumu? 

- 44 - 

 

 Jako důsledek vyhlášení embarga v prosinci 1973, raketově vzrostly snad všechny 

venezuelské makroekonomické ukazatele. Státní ropná renta se ztrojnásobila během 

pouhého jednoho roku, což mělo za důsledek historicky nejvyšší závislost veřejných 

financí dosahující téměř 80 % (viz Tabulka 3.3) na ropném exportu. Tento vývoj se však 

do roku 1976 korigoval a ustálil pod 65 %. V porovnání s minulým obdobím, které 

vykazovalo impozantní nárůst HDP na osobu, vývoj mezi lety 1958 a 1976 charakterizoval 

minimální růst, který se přehoupl do stagnace. Nelze to přičíst pouze klesající výkonnosti 

sektoru těžby, spíše naopak. Projevil se ale populační boom, v jehož důsledku se ve 

vytyčeném období počet obyvatel více než zdvojnásobil (viz Graf 3.8). „Od roku 1958 do 

roku 1998, Venezuela vydělala 300 miliard USD z ropné těžby, což je ekvivalent dvaceti 

Marshallových plánů. I přes tak ohromný přísun zdrojů, jedna třetina populace na začátku 

70. let vydělávala méně, než činil minimální plat“.200 

 

3.3 Na cestě ke katastrofě 

 Globální důsledky ropné krize z roku 1973 byly dalekosáhlé a rozdílné pro ropně 

exportní a importní státy. Pro ropně importní státy embargo, za prvé, vyústilo ve 

vehementní exploraci v domácích teritoriích. Ovocem takových snah byly globálně 

významné objevy, které na trh o denní produkci 50 miliónů b/d (45 miliónů b/d jako 

krátkodobý důsledek embarga) vrhlo 7 miliónů b/d.201 Zatímco „v roce 1977 OPEC 

kontroloval dvě třetiny světových zásob surové ropy, do roku 1982 se tento podíl snížil 

pod polovinu“.202 Druhým dopadem byla implementace „politik úspor energie“.203 Západ 

tak významně změnil své dosavadní chování charakteristické vysokou spotřebou a 

nezájmem hledat úspory.204 Třetím dopadem bylo zanechání ropy jako suroviny na výrobu 

elektrické energie a její nahrazení energií jadernou (především Francie). Pro ropně 

importní státy byl vývoj naprostým opakem. Ano, státní poklady přetékaly petrodolary, 

ano, konečně bylo zadostiučiněno historické nespravedlnosti exploatace chudých těmi 

                                                           
200 McCaughan (2005) s. 63 
201 Jedná se o tři nejvýznamnější oblasti, které společně globálnímu ropnému trhu poskytly přibližně 7 
miliónů b/d. Prudhoe Bay na Aljašce (pole North Slope produkovalo přibližně 2 milióny b/d), Mexiko 
(Chicontepec a jiná pole produkovaly přibližně 2 milióny b/d) a nakonec Severní moře, pravděpodobně 
nejvýznamnější objev (přibližně 3 milióny b/d). 
202 Ewell (1984) s. 207  
203 Cupolo (1996) s. 34 
204 Průkopníkem úspor bylo Japonsko, z vyspělých zemí pravděpodobně na importu surovin nejvíce závislá. 
Během 10 let jako důsledek ropného embarga snížilo náročnost svého průmyslu na ropě o polovinu. 



Venezuela a Spojené státy – přátelství z rozumu? 

- 45 - 

 

bohatými, to vše ale za cenu naprosté adikce na petrodolarech doprovázené spirálou 

zadlužení. Jak Spojené státy, tak Venezuela si držely své linie, bez výjimky. 

 70. léta pro Venezuelu znamenala období posunu v zahraniční politice. Venezuela 

se změnila z poměrně „pokorné země na ctižádostivého regionálního lídra, který rozdává 

finanční výpomoc svým sousedům a mluví jazykem nového mezinárodního ekonomického 

řádku, ve kterém se asymetrie vztahů - hlavně tedy se Spojenými státy - brzy promění 

v minulost“.205 Whisky již nebyla pitím elit. Nahradil ji venezuelský rum, stejně jako 

pokoru nacionalismus, střízlivost opulentnost. Lze sledovat jistou výzvu Spojeným státům 

k souboji, k souboji o dominanci v Latinské Americe. Venezuela například „přispívala 12 

% svého HDP chudým státům na rozvoj v porovnání s 1 % HDP poskytnutým rozvinutými 

zeměmi“.206 Provokativně, i přes „odpor Spojených států, mezi lety 1973 a 1978, Carlos 

Andrés Pérez začal prodávat ropu na Kubu“.207 Režim myslel i na chudé. Venezuelští 

dělníci se těšili nejvyšším platům v Latinské Americe, navíc dostávali dotace na stravu, 

zdravotnictví, vzdělání a dopravu.208 Dědictví Simóna Bolívara opět ožilo v době, když 

Chávez dospíval. V roce 1973 mu 19 let a zrovna dokončil druhý rok v armádě.   

Nárůst sebevědomí díky rostoucí státní rentě, úspěšnému znárodnění a vidině 

prosperity „stylizovalo Venezuelu nejen jako lídra Latinské Ameriky, ale celého Třetího 

Světa“,209 což silně kontrastovalo s tradičním latinskoamerickým pocitem méněcennosti.210 

Právě Venezuela měla být příkladem úspěšné cesty z nerozvinutého k rozvinutému, 

z chudoby k bohatství. V interview v roce 1979, prezident Pérez až mesiánsky prohlásil: 

„Jednoho dne vy, Američané, budete řídit auta s nárazníky vyrobené z našeho bauxitu, 

z našeho hliníku a naší práce. A my budeme rozvinutou zemí jako vy“.211 Na pozadí tohoto 

výroku stály masivní investice jako legendární „zasévání“ ropy, aby Venezuela stanula 

v co nejbližší době po boku Spojených států, jako rovnocenný partner. V období mezi lety 

1974 a 1977, v době, kdy se rapidně zvýšila ropná renta, ekonomické autority spustily 

ambiciózní skokovou politiku růstu.212 Vždyť výdaje za pět let následujících po ropném 

embargu byly větší než „součet vládních výdajů od počátku tohoto století“.213 Došlo ke 

                                                           
205 Kelly, Romero (2002) s. 21 
206 Ewell (1996) s. 206 
207 Reid (2007) s. 162 
208 McCaughan (2005) s. 63 
209 Toro Hardy (1994) s. 27 
210 Schoultz (1998) s. 375 
211 Karl (1997) s. 3 
212 Toro Hardy (1989) s. 238 
213 Coronil (1997) s. 286 
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konstrukcím vodních elektráren, továren na hliník, k rozvoji sociálních programů. 

Prezident Pérez ale doznal chybného závěru, že Venezuela mohla dlouhodobě rychle růst, 

což však neodráželo ekonomickou realitu.214 Venezuela se tak nechala zatáhnout do víru 

zadlužování. 

I přes znárodnění jak metalurgie, tak ropného sektoru, i přes rostoucí sbližování 

Venezuely a Třetího světa, respektive ovědomění si, že Venezuela je jeho součástí, „dobré 

vztahy mezi Spojenými státy a Venezuelou přetrvávaly, i přes skutečnost, že se Venezuela 

čím dál více snažila jednat jako nezávislá země“.215 Důvodů bylo několik. Venezuela 

pevně držela svých demokratických principů a nejen to. Venezuela se stala hrdým 

regionálním „exportérem demokracie“, z globálního hlediska výsadní role Spojených států. 

Tento fakt neunikl verbálnímu ocenění Bílého domu. Běžné Američany však zaměstnával 

problém rozdílný. Hlavním tématem přátelských či rodinných debat byla v sedmdesátých 

letech nepochybně ropa, ať už jako důsledek v paměti stále živých kolon u čerpacích 

stanic, či díky nově spuštěné televizní sáze rodiny Ewingů, která spatřila světlo světa 

v roce 1978. Producenti nemohli načasovat spuštění lépe. Experti oznámili, že „ropné 

zásoby vydrží maximálně 35 let“216 a v Íránu se právě začaly hýbat ledy. 

Bezprecedentní eskalace cen ropy z let 1979,217 respektive 1980,218 předznamenaly 

vývoj Venezuely, Spojených států a nejen jich v následujících 10 letech. Jelikož dva roky 

po sobě ceny ropy raketově rostly, jak Peréz, tak, Herrera se domnívali, že „neexistoval 

limit (…) ani v tom, co by mohl trh unést, ani v tom, co by mohli vydělat“.219 Vždyť 

„v roce 1981, Venezuela exportovala ropu za 19,1 miliardy USD, což na koncesích a 

daních generovalo 13,9 miliard USD pro venezuelskou vládu“.220 S hlavou stále ještě 

                                                           
214 Toro Hardy (1989) s. 238 
215 Kelly, Romero (2002) s. 21 
216 Maugeri (2003) s. 170 
217 V roce 1979, jako důsledek vyhnání šáha a převzetí moci fundamentalisty v čele s Ájatolláhem 
Chomejním, došlo ke znárodnění íránského ropného sektoru kontrolovaného převážně společností British 
Petroleum. Ze světového produkčního řetězce tak vypadlo 4,5 miliónů b/d. Tento „výpadek“ z poloviny 
kompenzovala Saudská Arábie, která zvýšila svou produkci z 8,5 b za b/d den na 10,5. Co však opravdu 
zvedlo ceny ropy bylo psychologické tsunami způsobené strachem z nedostatku způsobený stále čerstvými 
vzpomínkami z roku 1973, stejně jako novým fenoménem v ropném obchodě-spekulace. Došlo tak 
k předzásobení, které ve výsledku způsobilo zvýšení denní globální spotřeby o 3 milióny b/d na 53 miliónů 
b/d. Na trhu tak chybělo celých 5 miliónů b/d. Další aspekty, které je třeba vzít v úvahu je výbuch jaderného 
reaktoru na Three Mile Island a invaze Sovětského svazu do Afganistánu. 
218 V roce 1980 Irák napadl Írán, pokračoval tedy 4 000 let starý konflikt mezi Mezopotámií a Elamem. 
Důvodů sváru bylo v 21. století několik, především pak ale spor o přístup k Šat-al-arab, říční tepně, která 
soužila jako komunikace pro export ropy jak z Iráku, tak z Íránu. Důsledkem války ropný trh přišel cca o 4 
milióny b/d. 
219 Yergin (1991) s. 698 
220 Mommer (2001)  
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v oblacích, čelní náraz do zdi nemohl být tvrdší. Horentní ceny měly za následek opačný 

vývoj poptávky, která začala prudce klesat. Svět se tak paradoxně během krátké doby ocitl 

v rovném přebytku.221 Prvním náznakem negativního trendu byl vývoj v Mexiku, 

především ekonomická imploze v roce 1982.222 Mezinárodní ropný trh se nakonec otočil i 

proti Venezuele a její strategii jih pro jih, ve chvíli, kdy se nedostatek ropy přeměnil 

v nadbytek v roce 1985.223 Je ale vysoce pravděpodobné, že k tomu došlo již „na tzv. 

Černý pátek únoru 1983, v momentě, kdy byl devalvován bolívar“,224 poprvé za posledních 

25 let.225 Bez překvapení, nejen Venezuela, ale i celý OPEC byl v ruinách.226 Tohle byla 

doba mnoha možností rozvoje (…) což platilo obzvlášť pro ty šťastné země, které 

disponovaly ropnými jezery.227 Naprostá většina však selhala. 

Graf 3.6 Objem amerického importu dle jednotlivých zemí 1973 - 
1981228

 
Zdroj: Energy Information Administration (duben 2009) 

                                                           
221 Hlavními důvody bylo zvýšení produkce téměř všech producentských států, které pokryly ztrátu 
způsobenou konfliktem mezi Irákem a Íránem. Dále došlo k uvolnění ohromných zásob ropy držených 
spekulanty, vládami a soukromým sektorem. Nakonec, vysoké ceny vedly k masivním úsporám. Japonsko, 
například, zvýšilo efektivitu spotřeby o 51 %, Spojené státy o 32 %. Během krátké doby tak na světovém trhu 
vznikl přebytek 10 miliónů b/d. 
222 Crandall (2008) s. 55 
223 Ewell (1996) s. 207 
224 Reid (2007) s. 161 
225 Mayorga (2005) s. 144 
226 Carrillo (2004) s. 234 
227 Fraser (2005) s. 192 
228 Podobným trendem procházela i Kanada, důvod byl však diametrálně odlišný. V 70. letech došlo 
k uzavření významných polí a nová nebyla otevřena kvůli nezájmu investorů (extrémně vysoké zdanění a 
náklady na těžbu).  
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Padající ceny, zvýšení prokázaných zásob ve státech mimo OPEC a především 

snaha členských vlád zajistit financování svých závazků obcházením kartelových kvót229 

vedlo k zaplavení trhu další ropou, která dále tlačila na ještě větší snížení cen.  Nově se tak 

producenti museli „bát o přístup na trhy, než aby se spotřebitelé báli o přístup 

k dodávkám“.230 Kartel OPEC, zatímco v 70. letech pravděpodobně na vrcholu své slávy, 

postupně upadat. Role kartelu ve venezuelsko-amerických vztazích nebyla nikdy fakticky 

významná, dá se říci, že de facto nulová. Venezuela je kulturně a historicky svázaná 

s Latinskou Amerikou, ekonomicky a politicky se Spojenými státy. Právě tyto faktory byly 

rozhodující v determinování její zahraniční politiky a zahraničně politických preferencí. 

S upadajícími ropnou rentou začalo ale upadat i venezuelské sebevědomí. Venezuela se tak 

uchýlila k nadnárodním organizacím, především tedy k Organizaci spojených národů, kde 

mohla „paktováním“ se s dalšími malými zeměmi docílit výraznějšího výsledku na úkor 

amerického tygra. 

 Venezuelský podíl na americkém ropném importu se propadal již od 50. let, i přes 

to v roce 1966 dosahoval stále 40 % (viz Tabulka 3.1), v roce 1976 však historicky 

nejnižších 10 %.  Negativní vývoj potvrzovala i reálná čísla, vždyť mezi lety 1973 a 1981 

klesl venezuelský ropný export směřující do Spojených států o 300 %, z 1 150 tisíc b/d na 

410 tisíc b/d. (viz Graf 3.6). Důvodů je několik. Venezuelský těžební průmysl, jak již bylo 

zmíněno, technicky zaostával, nebyl tedy schopen udržet „dech“ se zahraniční konkurencí, 

zároveň rostly obavy z vyčerpání přepínaných vrtů. Právě v tomto období na venezuelské 

místo předního dodavatele nastoupila Saudská Arábie.231 Je zajímavé, že i podíl Libye, 

v čele s Kaddáfím proklamujícím odpor vůči Washingtonu, navyšovala svůj transatlantický 

export. Byl to počátek konce venezuelské jedinečnosti v americkém zájmovém orbitu? 

 

 

 

                                                           
229 Existuje několik způsobů jak obejít kvóty OPEC. Nejpoužívanějším byl pravděpodobně tzv. barter, tj. 
ropný producent vyměnil ropu za zboží, nejčastěji za vojenský materiál. Takto „exportovaná“ ropa se 
nepočítala do zmíněných kvót. Samotné určování kvót se obvíjelo od prokázaných ropných zásob. Čím vyšší 
zásoby, tím vyšší kvóta. Vlády tak úmyslně navyšovaly své prokázané zásoby, aby mohly exportovat více 
surové ropy. Negativním dopadem takové aktivity je, že dnes je velice těžké určit, jak velkým objemem 
ropných zásob lidstvo v současné době disponuje. 
230 Yergin (1991) s. 721 
231 A nejen ona, ale i Mexiko a Kanada. U těchto států, jelikož disponují značnými naftovými zásobami, je 
„blízkost“ vůči americkým zájmům přirozená. Saudská Arábie však je oproti Kanadě a Mexiku ještě více 
geograficky zvýhodněná, ne však co se cen týká. Saúdskoarabská vzdálenost, která by se měla objevit ve 
finální ceně barelu vzhledem k nákladům na dopravu, je kompenzována velice nízkými náklady na těžbu. 
Cenově je saúdskoarabská ropa ´dokonce atraktivnější, než ta venezuelská. 
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3.3.1. „TINA“ 

Nepochybně strategický význam Venezuely pro Spojené státy byl potvrzen v roce 

1973, respektive 1974. Je ale patrné, že během tzv. druhé ropné krize Spojené státy 

venezuelské „pojistky“ nevyužily (viz. Graf 3.6). Objevil se totiž nový hráč na globálním 

ropném trhu – Mexiko – které nabízelo to samé, co Venezuela minulých padesát let, tedy 

loajalitu a stabilitu. Washington vyslyšel nabídky od jižního partnera a snažily se u něj 

zajistit nerušený přístup k ropě.232 Osmdesátá léta jsou pro venezuelsko-americké vztahy 

zlomová, nejel pro ty ropné. Venezuela ztratila svůj významný podíl amerického trhu, svou 

pozici „pojistky“ a co navíc, regionální demokratickou výjimečnost. Ke konci studené 

války se západní hemisféra demokratizovala (…) země jako Nikaragua, El Salvador a 

Chile obdivuhodně prošly tranzicí směrem k demokracii.233 Caracas již nepředstavoval 

demokratickou oázu v latinskoamerické oblasti, naopak.  

„I přes to Venezuelané věřili, že jejich země je „výjimečná“, taková, která vyžaduje větší 
specifičnost a porozumění, tedy, že Spojené státy by měly ocenit dlouholeté stabilní ropné dodávky, stejně 
jako demokracii tím, tak, že budou s Venezuelou zacházet jinak než s ostatními státy. Spojené státy by 
dokonce měly přivřít oko nad venezuelskou „deviantskou“ pozicí ve Společnosti národů tak, jako dlouholetý 
přítel promine občasný exces. Venezuelská média bedlivě sledují i ty nejmenší zmínky o Venezuele 
v zahraničním tisku (rozuměj americkém), které ve Venezuele okamžitě obsadí titulní stránku. A nakonec, 
američtí vládní představitelé na návštěvě ve Venezuele slýchají vždy tu samou otázku: Jak nás tam nahoře 
berou?“234 

 Jestli Venezuela do této doby síly kartelu OPEC nevyužívala pro své „soukromé“ 

potřeby, na počátku osmdesátých let by se jí nepochybně hodil. OPEC ale díky světovému 

propadu cen ropy proměnil v diskusní fórum scházející se ve Vídni. I přesto vše, se 

Venezuela nemusela sklánět před tygřím řevem. Musela ale padnout na kolena a zpytovala 

své svědomí před ekonomickou krizí. Byl nejvyšší čas zanechat života milionářů.235 

Ukázalo se, že „Venezuela žila na falešné ekonomice, půjčených penězích a půjčeném 

čase“.236 Venezuela spáchala makroekonomické harakiri tím, že se oddala opojnosti 

petrodolarů, černého zlata všeobecně a s ním spojené korupci, díky níž se u stromu Samán 

de Güere v čele s Hugem Chávezem konstituovalo „MBR 200 s cílem navrátit „čistou“ 

vládu“.237  V praxi nedošlo k téměř žádnému reálnému ekonomickému rozvoji, dokonce 

poklesla životní úroveň obyvatelstva (viz Graf 3.5), které „s nervozitou sledovalo 

                                                           
232 Stepan (1979) s. 666 
233 Crandall (2008) s. 28 
234 Kelly, Romero (2002) s. 92 
235 Toro Hardy (1989) s. 241 
236 Karl (1997) s. 235 
237 Kozloff (2007) s. 46 
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prohlubující se asymetrii v přerozdělení zdrojů“.238 Zatímco „zvýšení exportů a ropné renty 

stálo za venezuelským raketovým startem do čela Třetího světa, náhlé snížení exportu ropy 

a jeho ceny v roce 1986“239 y její pozdější „stabilizace na nízkých úrovních v porovnání 

s předchozími lety, znamenalo pro Venezuelu ožebračení nebývalých rozměrů“.240 

V porovnání s depresemi venezuelské ekonomiky v minulosti, není možné najít 

přirovnatelnou zkušenost. Venezuela tak prožívala nejhorší ekonomický propad od dob 

Cipriana Castra.241 Vždyť jen během dvanácti měsíců, „1989 až 1989, stupeň chudoby 

vzrostl ze 46 % na 62 %, a co se extrémní chudoby týká, zdvojnásobila se, ze 14 % na 30 

% populace“.242 Jak shrnuje Harper a Cuzán, „v případě, že ekonomický nacionalismus 

zmutuje na populismus, začne převažovat redistribuce nad růstem. Jakkoli je tento vývoj 

dobře míněný, výsledky takové politiky mají katastrofální důsledky pro ty, kteří 

z redistribuce těží (…) tedy velmi chudí a jejich děti“.243  

Graf 3.7 Podíl jednotlivých dodavatelů na celkové americké 
spotřebě

 
 Zdroj: International Energy Agency (duben 2009) 

Staronový prezident Pérez, po inauguraci v roce 1989 přistoupil k radikálnímu 

řešení. Jeho pozice byla ztížena i tím, že jeho předchůdce „prezident Lusinchi splácel 

úspěšně mezinárodní dluh, čímž se vyhnul spolupráci s MMF, vyčerpal ale všechny 

                                                           
238 Munck (2008) s. 129 
239 Významným faktorem bylo, že Saudská Arábie upustila od dodržování kartelových kvót právě v tomto 
roce. Do té doby, všichni členové OPEC, mimo Saudskou Arábii, kvóty nedodržovali, Saudská Arábie tak 
snižovala svou vlastní produkci a tím přicházela i o své trhy, jen aby udržela ceny ropy alespoň na rozumné 
úrovni (role tzv. swing státu). V roce 1986 Rijádu došla trpělivost a zaplavil trh svou ropou. 
240 Palma (1989) s. 239 
241 Ewell (1996) s. 207 
242 McCaughan (2005) s. 64 
243 Harper, Cuzán (2005) s. 154-158 
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mezinárodní rezervy“.244 Došlo tak sice ke snížení reálného zadlužení,245 chyběly však 

zdroje na sociální programy a dotování pohonných hmot, protože „benzín stál 20 

amerických centů a byl nejlevnější na světě mimo Kuvajt“.246 Ve venezuelském kontextu 

je nezbytné totiž vnímat „levný benzín jako nejzákladnější prvek veřejné participace na 

nejlukrativnějším národním odvětví“.247 Navíc, venezuelská demokracie utrácela mnohem 

více na sociální programy, než činil latinskoamerický průměr. I přesto ale v roce 1988 

dětská úmrtnost byla třikrát vyšší než v Chile, která na to samé utrácela třikrát méně.248 Již 

nebylo odkud brát. Nezbývalo než přistoupit ke spolupráci se Světovou Bankou a 

Mezinárodním měnovým fondem, což započaly již „vojenské diktatury, které se dostaly 

k moci v Chile v roce 1973 a v Argentině v roce 1976“.249 

„Venezuela, Argentina, Peru, Bolívie a později Brazílie i jiní se přiklonili k podobnému postupu na 
přelomu 80. a 90. let. Spojené státy plně podporovaly liberalizaci, která byla tak jako tak jejich nejvyšším 
zájmem., zároveň Jihoameričané došli k závěru, že liberalizace je v jejich zájmu také. Za této situace se 
zrodil konsensus často zvaný „Washingtonský konsensus“, který doporučil liberalizaci spojenou se snížením 
role vlády, dále s ekonomickou integrací, mezinárodním programem zahrnujícím ekonomické a obchodní 
záležitosti, zmezinárodněním zboží, služeb a jiných ekonomických faktorů, stejně jako posílení občanské 

společnosti“. 250 

 Aby bylo možné obdržet nové půjčky ke krytí zahraničního dluhu, k financování 

rozvojových projektů a také, aby byla znovuzískána důvěra mezinárodního kapitálu, 

Venezuela byla nucena se odklonit od „mystického“ světa ropného bohatství a zároveň se 

přiklonit k „reálnému“ světu trhu – od ochranářství k soutěživému kapitalismu.251 Je 

historickým paradoxem, že Pérez Rodríguez strůjce celého znárodňovacího procesu 

sedmdesátých let, stál za jeho koncem. Nejedná se však o ojedinělý případ ve 

venezuelském prostředí. Například Pérez Alfonzo, architekt venezuelského ropného 

průmyslu a zakladatel kartelu OPEC, „konvertoval“ na ekologa-aktivistu. Okolnosti 

donutily Péreze Rodrígueze přistoupit ke stabilizaci, privatizaci a liberalizaci, jejichž cílem 

byla kompletní makroekonomická reforma.252  

                                                           
244 Cupolo (1996) s. 34 
245 Srovnej s Kelly, Romero (2002) s. 114 
246 Reid (2007) s. 164 
247 McCaughan s. 32 
248 Reid (2007) s. 163 
249 Munck (2008) s. 63 
250 Kelly, Romero (2002) s. 37 
251 Coronil (1997) s. 391 
252 „Znovuobjevení“ liberalismu v 80. letech není charakteristické pouze pro Venezuelu či Latinskou 
Ameriku. Jako příklad může posloužit Ronald Reagan ve Spojených státech či Margaret Thatcher ve Velké 
Británii. 



Venezuela a Spojené státy – přátelství z rozumu? 

- 52 - 

 

Jak jednou slavně prohlásila Margaret Thatcher: „There is no alternative“, 

k čemuže se vžila zkratka „TINA“.253 Nicméně, tyto „reformy se nevztahovaly na ropný 

průmysl“.254 První kroky vedly k růstu inflace a devalvaci Bolívaru. Situace se začala 

stávat kritickou. V roce 1989 chudoba dosahovala 53 %, oproti 32 % z roku 1983. Navíc 

celých 22 % všech domácností nemělo dostatek příjmů na to, aby pokrylo denní minimální 

příjem potravy, což je dvojnásobný nárůst oproti roku 1983.255 Rostly ceny potravin a 

pohonných hmot, pauperizovanému obyvatelstvu došla trpělivost a vyšlo do ulic. Tento 

den se do dějin zapsal jako Caracazo,256 den, kdy venezuelská demokracie dostala přímý 

anarchistický direkt. Prezident Pérez trval na tom, že se do úřadu vrátil, aby se zapsal do 

venezuelské knihy historie. Svého cíle dosáhl, jen ne tak, jak doufal. Jeho jméno je 

umístěno vedle Juana Vicente Gómeze a Marcose Péreze Jimenze ve výčtu národní 

hanby.257 Osmdesátá léta jsou tak často nazývané „ztracenou dekádou“, během níž 

Venezuela již nezaplavovala svět ropou. Jak pravil Juan Pablo Pérez Alfonzo: „Topíme se 

v ďáblově exkrementu. 

 

3.3.2 Tygr a králík 

Dá-li se říci o ropě, že byla nečastějším důvodem schůzek nejvyšších 

představitelů258 Venezuely a Spojených států amerických, členství v Organizaci spojených 

národů bylo tím druhým. Toto fórum bylo pro Venezuelu vítaným prostorem k vyjádření 

nesouhlasu s americkou politikou ať již v regionálním kontextu (americké vojenské 

intervence v či sankce vůči Kubě), či v kontextu globálním (blízkovýchodní politika, 

problematika třetího světa). Washington však vždy byl přívržencem bilaterálních vztahů 

namísto těch multilaterálních. Nechal tak vyniknout svou dominanci, kterou využil 

v prosazování své politiky. Tak jako tak, Venezuela se neodvážila otevřeně postavit 

Bílému domu, a „omezovala se na pouhé vyjadřování nesouhlasu ve formě proslovů a 

                                                           
253 Kozloff (2007) s. 38 
254 Smith (1991) s. 12 
255 World Development Report on Poverty (1990) 
256 Caracazo byl z krátkodobého hlediska důsledek zdvojnásobení cen pohonných hmot z neděle 27.2. na 
pondělí 28.2. Dopravci zareagovali zdvojnásobením cen jízdného, což vyvolalo nepokoje mezi chudými 
Venezuelci v předměstích Caracasu. Z dlouhodobého hlediska vyvrcholení negativního ekonomického 
vývoje ve Venezuele v druhé polovině 80. let. Odhady obětí se liší, je ale pravděpodobné, že číslo přesáhlo 
jeden tisíc. 
257 McCaughan (2005) s. 66 
258 Nelze se však domnívat, že Caracas byl s Washingtonem v pravidelném kontaktu na té nejvyšší úrovni. 
Prezident Spojených států Venezuelu navštívil od roku 1958 jen čtyřikrát (1963 Kennedy, 1978 Carter, 1990 
Bush a 1997 Clinton).  
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hlasování, které měly kousnout pusou bez zubů“.259 Lze si ale zároveň povšimnout toliko 

zmíněné venezuelské ambivalentnosti. Venezuela někdy hlasovala jako bohatá 

producentská země a někdy jako země rozvojová.260 Pouze a jenom ale v otázkách, které se 

přímo netýkaly Washingtonu. V případě, že se jednalo o téma, na které Venezuela měla 

rozdílný názor než Spojené státy, raději nehlasovala, jako v případě Libye. V roce 1986 

Spojené státy bombardovaly Libyi. Venezuela se tak držela oficiální politiky AD a COPEI, 

která tradičně zdůrazňovala nutnost dobrých vztahů se Spojenými státy, ale zároveň trvala 

na svrchovanosti, která Venezuele zaručovala lepší vyjednávací pozici před tak mocnou 

zemí.261 Caracas odmítl podpořit jak rezoluci OSN o odsouzení amerického jednání, tak 

uvalení ropného embarga kartelem OPEC. „Venezuela hrála v OSN se Spojenými státy hru 

strýčka Králíka a strýčka Tygra. Caracas se někdy přidal k ostatním králíkům, aby Tygra 

poškádlil, většinou se ale účelně sklonil před tygřím řevem“.262 

 

3.3.3 Milionář z chatrče 

Pokrok v ekonomické diverzifikaci byl pomalý, v některých letech de facto nulový. 

Venezuelská ekonomika se tak dobrovolně vydala na pospas zahraničním vlivům, 

především cenové volatilitě ropy. Nelze zapomenout na fakt, že „plán rozvoje, jehož 

základem byla substituce importu tuzemskou produkcí, nebyl spuštěný do počátku 70. let, 

Venezuela tak byla pravděpodobně poslední zemí v Latinské Americe, která k danému 

kroku přistoupila“.263 Druhou tíživou skutečností bylo turbulentní zadlužení. Právě petro-

státy jsou charakteristické opulentními výdaji v dobách nadprůměrně vysokých cen ropy. 

„Představa nekonečnosti vysoké ropné renty“264 vede přestavitele takových států 

k enormnímu zadlužování. Nejinak tomu bylo ve Venezuele. Například mezi lety 1975 a 

1980 došlo ke zvýšení veřejného dluhu desetinásobně. Propad tržních cen ropy v letech 

osmdesátých (viz Graf 3.2) a tím následný výpadek ve veřejných financích, následovaný 

zvýšením výdajové stránky (nutnost splácet úroky a dluh samotný) však vedlo, i přes 

racionalizaci splácení či právě kvůli ní, ke kritické situace veřejných financí. Zahraniční 

                                                           
259 Kelly, Romero (2002) s. 55 
260 Ewell (1996) s. 212 
261 Kelly, Romero (2002) s. 85 
262 Ewell (1996) s. 213 
263 Cupolo (1996) s. 32 
264 Příklad reálného vývoje ropné renty v Saudské Arábii v 80. letech – 119 miliard USD (1981), 36 miliard 
USD (1984), 26 miliard USD (1985). [Yergin s. 747] 
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dluh uzurpoval až 70 % ropné renty.265 I přes to, „během osmdesátých let, Venezuela měla 

nejvyšší zbrojní výdaje na osobu v Latinské Americe“.266 Trpělivost pauperizovaných 

Venezuelců začala docházet. 

          BOX 4 ZDANĚNÍ PETRÓLEOS DE VENEZEULA 

Mezi tzv. prvním a druhým znárodněním, tedy mezi lety 1976 a 1998, se díky snižujícímu 
zdanění aktivit PDVSA nebezpečně smršťovala ropná renta.  Například, mezi lety 1976 a 
1992, procento zdanění se pohybovalo mezi 65 až 81 %, průměrné zdanění odpovídalo 71 
%. Od roku 1992 do roku 2000 se zdanění pohybovalo mezi 28 až 50 %, s průměrem 36 
%.267 Tento vývoj nebyl záměrem venezuelské vlády, ale prioritou „vlády“ společnosti 
PDVSA. Cíl byl jasný, tedy minimalizace ropné renty, respektive samotné zdanění 
společnosti, které bylo v porovnání se Spojenými státy dvojnásobné (v USA se pohybovalo 
kolem 34 %, ve Venezuele až 70 %). Jako důsledek, „společnost preferovala platit daně 
v zahraničí než ve Venezuele“.268 Navíc od roku 1989, PDVSA přešla na korporátní 
účetnictví, díky němuž mohla promítnout ztráty a náklady jako důsledek internacionalizace 
do svých domácích provozních nákladů a tím snížit daňový odvod. Díky tzv. programu 
Apertura (1992), PDVSA mohla vstupovat do společných projektů se zahraničním 
kapitálem. V Caracasu si management vyjednal dvě výjimky, aby nalákal zahraniční 
kapitál, tedy zdanění ne 67,7 %, což bylo pro ropné aktivity standardní, ale 34 %, tedy 
sazbu pro neropné aktivity, plus snížení koncesí z 16,7 % na 1 %. Je však nutné dodat, že 
dané snížení bylo nezbytností, protože se jednalo o velice nákladné projekty (malá pole 
s obtížnou těžitelností). Politika vedení Petóleos de Venezuela byla tvrdě kritizována 
napříč politickým spektrem i širokou veřejností, vedení společnosti ale tvrdilo, že 
„zvýšením imunity společnosti proti notorickému klientelismu praktikovanému zbytkem 
veřejného sektoru a zachováním efektivity moderní korporace, bude nepochybně naplněn 
veřejný zájem“.269 Zároveň se začaly ozývat hlasy ve prospěch vystoupení z OPEC, který 
se byl dle vedení „pouze mýtem, přežitek dob minulých, který měl-li přežít, musel by být 
přetvořen v nic víc než ve výzkumné centrum“.270 Pro management společnosti PDVSA 
během osmdesátých a devadesátých let je charakteristické vysoké sebevědomí, založené na 
distancování se od neefektivní veřejné správy. Ano, PDVSA byla na venezuelské poměry 
efektivní společnosti, ale na globální úrovni ani zdaleka. Například „Texaco generovalo 
příjem 1,9 miliónu USD na zaměstnance za rok, Exxon 1,8 (…) PDVSA pouhých 770 000 
USD“.271 

 

 

                                                           
265 Reid (2007) s. 162 
266 Ewell (1996) s. 211 
267 Mommer (2001) 
268 Ramirez (2005) 
269 Parker (2005) s. 42 
270 Maugeri (2006) s. 171 
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Tabulka 3.4 Vývoj exportu a státních příjmů 1973 – 1989 
položky/rok 1973 1974 1975 1976 1981 1985 1989

HDP (mil. 1957 BsF) 38 612 53 293 56 523 61 487 66 367 62 378 88 108

HDP-ropa (mil. 1957 BsF) 9 444 13 222 16 612 21 342 20 149 12 432 18 767

   podíl HDP-ropa na HDP (%) 24,5 24,8 29,4 34,7 30,4 19,9 21,3

export (mil. USD) 5 201 11 973 10 094 10 378 24 519 16 901 12 915

export-ropa (mil. USD) 4 618 10 875 8 739 8 864 20 413 13 054 9 862

   podíl ropy na exportu (%) 88,8 90,8 86,6 85,4 83,3 77,2 76,4

státní příjmy (mil. BsF) 17 867 45 600 46 000 43 700 100 826 125 234 293 860

státní příjmy-ropa (mil. BsF) 11 440 36 445 31 648 28 012 70 885 62 103 225 471

   podíl ropy na stát.příjm. (%) 64,0 79,9 68,8 64,1 70,3 49,6 76,7  
Zdroj: Carrillo (2004) 

 

Makroekonomický vývoj Venezuely odrážel vývoj cen ropy a to bez výjimky. 

Například podíl ropné renty na příjmech veřejného rozpočtu eskaloval v letech 1974 a 

1981, v ostatních zase letech stagnoval. Ale i tak dosahoval vysokých čísel, historicky de 

facto nejvyšších – až 80 %. Pozitivním výsledkem je, že podíl ropy na celkovém HDP 

spíše klesal důsledkem produkce aluminia. Tabulka 3.4 indikuje ohromný nárůst celkové 

hodnoty exportu všeobecně a exportu ropy. Tento fakt je způsoben tím, že vláda 

devalvovala národní měnu bolívar. Cíl byl jasný. Jelikož se ropa prodávala v dolarech, 

devalvací se zvýšil výnos ropné renty v domácí měně. Tento krok přispěl ke zvýšené 

likviditě centrální vlády, na druhou stranu měl značně negativní dopad na ostatní 

makroekonomické ukazatele. Jaká byla ale úloha Spojených států na ekonomickém rozvoji 

Venezuely?  

Graf 3.8 Fárůst počtu obyvatel  

 
Zdroj: The Groningen Growth and Development Centre (březen 2009) 

Zkoumáním venezuelsko-amerického obchodní výměny (viz Tabulka 4.5) je 

nemožné nedojít k závěru než, že obchod byl tím hlavním transkaribským pojítkem, 

jakkoli byla demokracie a antikomunismus významná. Podstata zůstala neměnná, výměna 

venezuelských produktů primárního sektoru za americké produkty sektoru sekundárního. 
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Je zřejmé, že Caracas byl zcela pohlcen obchodem s Washingtonem. Průměrně 45 % všech 

importů do Venezuely proudilo ze severu, 50 % venezuelských exportů opačným směrem. 

Avšak pro Spojené státy, obchodně, Venezuela zcela tak signifikantní. Zde je třeba rozlišit 

pozici Washingtonu a Caracasu. Zatímco pro Venezuelu byly Spojené státy obchodně 

nepostradatelné, z podstaty globální pozice Spojených států, obchod s Venezuelou byl 

méně významný, ne však zanedbatelný a to pouze a jenom díky ropě. Zatímco 

venezuelsko-americkému obchodu jasně dominovala ropa, venezuelské ekonomice 

dvojciferná inflace, „v roce 1988 až 40 procentní“,272 rostoucí nezaměstnanost (dáno také 

populační explozí, (viz Graf 4.8), nadhodnocená národní měna, korupce (viz Graf 3.1) a 

mnoho dalších negativních externalit. Funkční období prezidenta Péreze skončilo v roce 

1979. Nastupující vláda prezidenta Herrera se pokusila zchladit ekonomiku a čelit inflaci 

stejně jako veřejným výdajům a soukromému zadlužení. Brzy ale pokračovala ve stopách 

Péreze.273 Ropná renta se však začala stávat nedostatečnou, po desetiletích prosperity, 

„venezuelské vlády musely z nenadání najít nové cesty na udržení ekonomické a politické 

stability“.274 Jen vřelé vztahy se Spojenými státy a vlivnými newyorskými finančníky 

Venezuele zajistily pozměnění splátkového kalendáře. Tak jako tak, „nevětšími 

venezuelskými věřiteli byli Američané, kteří drželi 85 % venezuelského zahraničního 

dluhu“,275 který dosahoval „9,9 procent celkového HNP v roce 1988, v reálných číslech 

deficit jen v tomto roce dosahoval 4,9 miliard USD“.276 Na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let tak Venezuela musela čelit dluhu ve výši 38 miliard USD.277 

Tabulka 3.5 Podíl vybraných zemí na venezuelském exportu a importu 

stát/rok 1976 1986 1996 1999 1976 1986 1996 1999

USA 39,7 37,5 60,0 49,8 43,1 40,6 50,1 40,1

Kanada 15,2 2,7 2,4 2,9 3,8 2,2 1,0 3,0

Mexiko 0,2 0,1 1,0 0,9 0,8 0,7 4,5 3,9

Německo 2,2 4,9 1,8 1,0 0,6 9,1 5,3 4,8

Španělsko 1,2 0,4 1,0 0,9 2,0 2,2 2,6 3,2

Velká Británie 2,3 2,0 1,0 0,5 3,8 3,6 3,0 1,7

Kolumbie 0,2 1,0 5,8 4,0 1,8 0,8 8,2 5,8

Nizozemské Antily 20,0 2,3 1,1 / 0,8 1,5 1,0 /

Brazílie 1,2 0,7 4,6 4,2 2,0 4,0 4,8 3,6

Celkem (mld. USD) 8,7 10,0 20,8 19,7 3,0 8,6 9,5 12,7

podíl exportu (%) podíl importu (%)

  Zdroj: Kelly, Romero (2002) 

                                                           
272 Cupolo (1996) s. 190 
273 Ibid, s. 34 
274 Ibid., s. 34 
275 Ewell (1996) s. 221 
276 Tanaka (2006) s. 58 
277 Kozloff (2007) s. 42 
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3.4 Shrnutí 

Od roku 1958, Spojené státy čelily rostoucí domácí spotřebě, která od roku 1970 

koincidovala s klesající tuzemskou produkcí. Logickým důsledkem takové skutečnosti je 

nutnost navýšení importů. Zatímco ale v období mezi lety 1922 a 1958 Venezuela byla de 

facto jedním z mála masivně exportních států, od roku 1958 se na světovém trhu vyrojilo 

několik producentů, kteří zvýšili těžbu a především konkurenci na globálním ropném trhu. 

Americký apetit byl tak stále méně uspokojován venezuelskou ropou do té míry, díky 

Saudské Arábii a Mexiku, že podíl venezuelské ropy na americkém importu klesl ze 40 na 

15 procent ve sledovaném období (v reálných číslech však zůstal objem exportu 

zachován). Venezuelský ropný průmysl se od šedesátých let musel vypořádat 

s nedostatkem prostředků na investice, především v důsledku znárodnění celého sektoru, 

stejně jako upadajícími zásobami, skutečnosti, které nepochybně přispěly k upadající 

těžební výkonnosti. Zatímco Saudská Arábie, disponující nejen v porovnání s Venezuelou 

ohromnými zásobami, začala přejímat velkoobjemový export do Spojených států, Mexiko, 

geograficky výhodnější partner než Venezuela, se ujalo role stabilního a v krizi nezbytného 

partnera, role natolik výsadní pro Venezuelu, která bez výjimky tuto linii sledovala a stále 

sleduje. 

Oproti dominanci bilaterálního kontaktu v minulém období, komplikovanější 

struktura mezinárodních vztahů, především díky vzniku mezinárodních organizací a 

mnohostranných dohod, posunula venezuelsko-americké vyjednávání do multilaterální 

podoby. Mezi organizace, pro venezuelsko-americké vztahy nejvýznamnější, patřila 

Organizace spojených národů a Organizace zemí vyvážejících ropu. Právě tyto organizace 

měly sloužit k posílení venezuelské inferiorní pozice vůči Spojeným státům. Ukázalo se 

však, že Venezuela, v případě potenciálního ohrožení vzájemného „ropného přátelství“, 

volila linii bilaterální směřující k zachování korektních vztahů s Washingtonem, což 

posilovalo již tak zvyšující se asymetrii vztahů. Význam venezuelské demokracie a 

zapřisáhlého antikomunismu, jakkoli byla jejich relevance v aréně bipolárního světa 

v šedesátých letech neoddiskutovatelná, sledoval podobou linii jako ropný obchod, 

postupně upadal. Přestože Venezuela přišla o tři významné trumfy, jeden jí stále zůstával. I 

přes intenzivní exploataci trvající více než 65 let, Venezuela stále plavala na „ďáblově 

exkrementu,“ jehož množství, díky exploracím v osmdesátých letech narostlo a 
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několikanásobně převyšovalo vysychající vrty u Strýčka Sama. Tím, že Venezuela 

nepodporovala ropná embarga, dokonce během nich navyšovala těžbu, tím, že Spojené 

státy nebránily znárodnění svých zájmů a z mnoha dalších důvodů nastíněných v této části, 

přátelství z rozumu mezi Venezuelou a Spojenými státy zůstalo zachováno. 

Venezuela postupně navyšovala míru adikce svých veřejných financí na ropné 

rentě. Byly spuštěny velkorysé sociální programy, především dotování potravin a 

pohonných hmot. Úspěšné znárodnění však silně kontrastovalo s neúspěšnou diverzifikací 

průmyslu, se silným zadlužením, vysokou inflací a nezaměstnaností jako důsledek krize 

v osmdesátých letech. Venezuela se tak cyklicky vrátila přes fázi mytického „El Dorada“ 

v Karibiku k době předgomézovské, ve které chudoba většiny byla patrná na každém 

kroku. 
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4. Od krize k lepším zítřkům 

„Ropa je fundamentální a prvotní fakt venezuelského osudu. Pro dnešní Venezuelu představuje 
nejvážnější z národních problémů, jež země ve svých dějinách poznala. Je jako Minotaurus ze starých 
bájí, ve svém labyrintu, zuřivý a ohrožující. Životní úkol pro současnou Venezuelu nemůže být jiný než 
produktivní boj s ropným Minotaurem. Vše ostatní ztrácí význam. Zda je republika centralistická či 
federální. Jestli voliči volí bílou nebo jinou barvu. Zda jsou budovány vodovody (…). Jestli dělníci 
vydělají 5 nebo 15 bolívarů (…). Všechny tyto otázky postrádají smysl. (…). Feboť vše je podmíněno, 

determinováno, vytvořeno ropou“.278 

Arturo Uslar Pietri 

Caracazo bylo pro některé překvapení, pro jiné logické vyústění dlouhodobě 

neúnosné situace. Jednoznačně však předznamenalo změnu, politickou a ekonomickou. 

Oslabená demokracie, několikrát zkoušená domácími pučisty, jejichž ztělesněním nebyl 

nikdo jiný než Hugo Chávez, neposílila ani za pomoci zpět povolaných hrdinů ze 

sedmdesátých let – Péreze Rodrígueze a Caldery. Kdysi obdivovaný a respektovaný 

demokratický a stabilní ostrov v latinskoamerickém moři diktatur se pomalu, ale jistě začal 

potápět, aby mohl v roce 1998 opět povstat. Zvolení Huga Cháveze předznamenalo konec 

venezuelské politické a ekonomické letargie, stejně jako počátek lepších zítřků. Nebo ne? 

 Jak Spojené státy, tak Venezuela vstoupily do devadesátých let v rozdílném 

postavení, první jako tygr - vítěz čtyřicetiletého konfliktu beze zbraní, druhý jako králík 

schovávající se ve své noře po šedesátiletém boji s černým prokletím. Venezuelsko-

americké vztahy byly v období mezi lety 1989 a 1998, dříve jakkoli pevně podepřené třemi 

sloupy - demokracií, antikomunismem a ropným obchodem – zkoušeny v nově nastoleném 

globálním politickém a ekonomickém pořádku, kde heslo „více Adama Smitha a méně 

Karla Marxe“279 znělo napříč kontinenty. Vzájemné vztahy trpěly (…) i důsledkem 

politických otřesů, které kulminovaly zvolením prezidenta Cháveze.280 Co však znovu 

zainteresovalo Spojené státy na venezuelském dění a naopak? Ropa. I přes dočasné 

zvýšení tržních cen ropy jako důsledek války v Perském zálivu,281 rostoucí spotřeba 

                                                           
278

 Buben (2007) s. 37-38 
279 Crandall (2008) s. 60 
280 Kelly, Romero (2002) s. 33 
281 Z trhu vypadlo přibližně 4 milióny b/d. Avšak oproti první, státy Perského zálivu, mimo Irák a 
napadeného Kuvajtu navýšily produkci. Zmírnily tak negativní dopad na globální ekonomiku. Při iráckém 
ústupu, vojáci zapálili kuvajtské ropné vrty, kde během jednoho dne shořelo až 6 miliónů b/d. Odhaduje se, 
že Kuvajt přišel o téměř 1,5 miliardy barelů, což při tehdejších cenách přibližně 30 USD za barel znamenalo 
ztrátu zhruba 45 miliard USD. 
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Spojených států vyzvala Venezuelu ke znovudobytí své pozice na americkém trhu. Caracas 

neváhal a mezi lety 1989 a 1998 zdvojnásobil export přes „dvorek“ do Spojených států.  

4.1 Na cestě k revoluci 

Tzv. politika utažených opasků, či politika „velkého obratu“ implementovaná 

prezidentem Pérezem Rodríguezem a jeho na venezuelské poměry velice mladým týmem 

ministrů měla pozitivní výsledky. Ekonomika rostla o 5,3 a 9,3 procenta v roce 1990 a 

1991, inflace se snížila a zahraniční dluh se zmenšoval.282 Nepochybně tomu napomohl i 

pro producentské státy příznivý vývoj na světových ropných burzách (New York a 

Londýn), kdy tržní cena ropy rostla (viz Graf 4.2), stejně jako znovu oživená poptávka po 

ropě a ropných produktech na americkém trhu (viz Graf 4.7). Tento ekonomický 

optimismus však nebyl sdílen pauperizovaným obyvatelstvem, které za prvé nepociťovalo 

změnu ve své tíživé situaci a za druhé se domnívalo, že „nebylo nezbytné přijímat tak 

drastická opatření ve Venezuele jako tomu bylo v zemích s hlubší recesí a hyperinflací“.283 

Ve venezuelském případě neoliberálních reforem se nejednalo o jejich neúspěch, spíše 

naopak. Ti nejchudší z nejchudších, kteří nově konstituovali většinu obyvatelstva, však 

pociťovaly absenci sociálních programů nejvíce. „Venezuelská společnost se tak začala 

podobat tlakovému hrnci. Chyběla jen poslední ingredience, tedy osoba, která by jasně 

vyjádřila opozici mas vůči ekonomické politice elit“.284 Obyvatelstvo ale ztratilo důvěru ve 

vládní politiku jako takovou. Tento sentiment byl rozdmýcháván spory jak uvnitř 

tradičních stran, tak mezi nimi. Na převaze jasně získali straničtí dinosauři, kteří se 

postavili proti jakémukoli jen náznaku liberální politiky. Kabinet prezidenta Péreze tak 

implementoval tvrdou, ale potřebnou politiku bez podpory dvou významných skupin, tedy 

chudého obyvatelstva a spolustraníků. Co se mu ale dostávalo bezezbytku byla podpora 

z Washingtonu, který zrovna podnikal vojenské tažení v centru globální těžby, v Perském 

zálivu. 

Stejně jako světové války, Korejská válka, Vietnamská válka, válka v Perské zálivu 

zvýšila tržní cenovou hladinu ropy, po 6 letech mizérie Venezuela opět mohla naplnit 

státní truhly. Je patrné, že právě od tohoto konfliktu, Venezuela začala rapidně zvyšovat 

export na americký trh (viz. Graf 5.1). Začala se totiž vynořovat stará pravda, „blízkost 

amerického trhu, stejně jako jeho hloubka, činí pro Venezuelu Spojené státy přirozeným 

                                                           
282 Cupolo (1996) s. 195 
283 Tanaka (2006) s. 58 
284 Kozloff (2007) s. 47 
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partnerem“.285 Spojené státy, jako důsledek války v Perském zálivu, začaly intenzivněji 

kooperovat s třemi geograficky nejbližšími státy, tedy s Kanadou, Mexikem a Venezuelou. 

V porovnání se státy Perského zálivu, „Venezuela má výhodu toho, že je tak geograficky 

blízko Spojeným státům. To znamená, že pouze šest dní trvá ropě, aby dorazila na 

americké pobřeží, což snižuje dopravní náklady a Venezuele umožňuje kompenzovat 

Spojeným státům importní výpadky, mnohem rychleji, než to zvládne Saudská Arábie, či 

Rusko, jejichž ropě trvá přinejmenším jeden měsíc k dosažení Spojených států“.286 

Tři roky po Caracazu, tedy v roce 1992, si Venezuela zakusila realitu svých 

regionálních sousedů. Dvojnásobný pokus o puč během jednoho roku, v zemi, která za 

celou svou demokratickou historii nečelila ani jednomu, předznamenal počátek konce. 

Venezuela se ocitala ve zhoršující se krizi ekonomiky a státu jako takového, doprovázené 

dramatickým kolapsem stranického systému.287 Jednoznačně významnější byl puč ze 4. 

února, pod vedením výsadkáře Huga Cháveze, jehož pokus musí být vnímán jako 

odmítnutí demokratického systému, který se v minulosti vyvinul a ne jako odpor vůči 

určité vládě.288 Od počátku šedesátých let, od doby, kdy se ve Venezuele zakořenila 

demokracie, Spojené státy ztratily o Venezuelu zájem, jednoduše proto, že se tam nic 

nedělo. Venezuelská „výjimečnost“ spočívala v tom, že se tam nic nedělo.289 Právě 

venezuelská stabilita způsobovala, že venezuelsko-americké vztahy byly po celou dobu tak 

vyrovnané, obzvláště v porovnání s regionálním děním. Rokem 1992 tato skutečnost vzala 

za své. Negativní vývoj měl ale i pozitivní důsledky. Turbulentní vnitropolitická situace 

přitáhla zájem Bílého domu z důvodů bezpečnostních, poslední záchvěv Perézovy liberální 

politiky zvané „Apertura“ přitáhl zájem zahraničních ropných společností. Vždyť v roce 

1991 se Venezuela disponovala šestými největšími ložisky ropy skrývajících 60 miliard 

barelů jako prokázané zásoby (více než dvakrát více v porovnání s americkými 

zásobami).290 Venezuela umožnila 22 soukromým venezuelským a americkým soukromým 

společnostem těžit ropu na polích, které byly považovány ekonomicky nevýznamné či 

vysoce riskantní.291 Převážilo tedy spíše zklamání, na druhou stranu dostaly hlavně 

americké společnosti šanci vstoupit na venezuelskou půdu od roku 1975. 

                                                           
285Kelly, Romero (2002) s. 64 
286 Michelle (2004) s. 3 
287 Mayorga (2006) s. 132 
288 Kelly, Romero (2002) s. 32 
289 Ibid., s. 29 
290 Smith, et al (1991) s. 16 
291 Farah, et al (2006) s. 11 
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Je nepochybné, že dva pokusy o puč následované lokálními volbami ve stejném 

roce, v nichž triumfovaly nejen tradiční strany COPEI a AD, připravily půdu pro dění 

v roce následujícím. Za to, že nelegálně užil 17 miliónů USD na podporu Violety 

Chamorro z Nikaragui a za financování své okázalé inaugurace z roku 1989,292 byl 

prezident Pérez obviněn z údajného zpronevěření a zbaven úřadu. Demise Perézovy vlády 

ještě více podkopala všeobecné vnímání demokracie v zemi, ve které ekonomická stagnace 

a dominance elit vážně nahlodávala podporu tradičním stranám.293 Ve stejném roce, tedy 

v roce 1993, Venezuelané zvolili staronového prezidenta Calderu, který se pár měsíců před 

samotnými volbami rozešel se svou stranou COPEI a kandidoval za CN. Zhroutil se 35 let 

trvající demokratický režim stojící na tzv. paktu Punto Fijo, který měl jednu významnou 

charakteristiku – stabilitu – tedy nezbytnou vlastnost spolehlivých ropně exportních států. 

Washington znejistěl o to víc, že v důsledku konfliktu v Perském zálivu americká 

administrativa hledala vhodné alternativy či dočasnou substituci za blízkovýchodní 

dodavatelské výpadky. Tento fakt potvrzuje i skutečnost, že mezi v roce 1991 Karibik 

křižovaly americké vojenské speciály mířící do paláce Miraflores. Venezuelu v té době 

navštívil nejen prezident, ale i viceprezident, ministr obchodu, prezident americké exportní 

banky, vysoký zmocněnec pro energetiku atd. 

Graf 4.1 Export ropy do USA dle zemí 1989-1998 

 
Zdroj: Energy Information Administration (duben 2009) 
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Americký kontinent, mezitím, procházel hlubokou integrační proměnou „směřující 

k zónám volného obchodu“.294 Světlo světa spatřilo několik ekonomických bloků 

zakořeněných v liberalismu, především NAFTA, opírající se o Spojené státy a 

MERCOSUR o Brazílii. Důraz na hemisférický trh, jehož centrem byly Spojené státy (…) 

vyhovovalo venezuelské petrolejářské ekonomii více, než původní anti-americká politika 

používaná některými ostatními rozvojovými zeměmi.295 V roce 1994 se dokonce 

uskutečnil „první „Summit of the Americas“, kde byly zahájeny negociace ohledně FTAA, 

což symbolizovalo vůli k regionální kooperaci“.296 Během této konference Prezident 

Clinton, který se v Latinské Americe těšil popularitě, prohlásil: „Nyní můžeme všichni říci, 

že naplnění snu Simóna Bolívara se stává skutečností.“297 Tento výrok se však setkl 

s tvrdou kritikou Huga Cháveze, který kontroval výrokem, že americký prezident zneužil a 

překroutil historický význam jeho hrdiny, Simóna Bolívara. Nic však neměnilo skutečnost, 

že „postupující integrací se ale Venezuela oprávněně začala obávat izolace“.298 Bankovní 

krize však změnila postoj Calderovy administrativy, která se uchýlil k protekcionismu, 

v kontrastu s původní politikou svého předchůdce Péreze. Calderova politika však měla 

fatální důsledky na venezuelskou ekonomiku, jejíž „výsledky mezi lety „1993 a 1998 byly 

mizerné“.299 

Stála-li ropa jako základ dobrých venezuelsko-americkým vztahů, bylo tomu díky 

„symbiotické ropné závislosti mezi Spojenými státy (vysoká poptávka) a Venezuelou 

(vysoká nabídka)“.300 Na konferenci Venamcham Caldera prohlásil: „Jsem si vědom 

významu Spojených států pro Venezuelu, jelikož cokoli se stane tam na severu má silnou 

ozvěnu v naší zemi, především v otázce ropy.“ Rostoucí poptávka ve Spojených státech po 

ropě a ropných produktech (viz Graf 4.7) napomohla trápící se Venezuele, která se díky 

razantnímu poklesu životní úrovně „přidala k chudším národům a začala volat po 

mezinárodní redistribuci bohatství a moci“.301 Zároveň se ukázalo, že „Venezuela opustila 

od nacionalismu spojeného s ropným boomem ze sedmdesátých let a přistoupila k mnohem 

                                                           
294 Fraser (2005) s. 205 
295 Ewell (1996) s. 219 
296 Castaňeda (2003) s. 67 
297 Keefer (2005) 
298 BCV (Centrální Banka) byla nucena převzít Banco Latino, na kterou bylo navázáno dalších 18 menších 
bank. Celá transakce Venezuelu vyšla na 10 % HDP. Venezuela tak musela čelit především krizi likvidity. 
Finanční problémy však nepostihly jen Venezuelu. Připomeňme například Mexiko v roce 1994, Brazílii 
v roce 1998 či Argentinu v roce 2001. 
299 Tanaka (2006) s. 61 
300 Crandall (2008) s. 121 
301 Ewell (1996) s. 224 
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skromnější pozici v mezinárodních vztazích“.302 Byla-li venezuelská zahraniční v předešlé 

etapě charakteristická svou ambivalentností, v devadesátých letech sledovala, ač nerada, 

linii chudé země, oproti velkoleposti let sedmdesátých. Co však Venezuela dokázala 

během let devadesátých bylo zvrácení negativního trendu participace na americkém 

ropném importu oproti minulému decenniu. Mezi lety 1989 a 1998 Venezuela de facto 

zdvojnásobila export na sever přes Karibik, který dosáhl svého maxima téměř 1,8 miliónu 

b/d. Venezuela se tak, ač na krátkou dobu, navrátila na post největšího exportéra na 

americký trh, i když v porovnání se šedesátými léty se jedná „jen“ o hubené zadostiučinění 

(viz Tabulka 4.1). Zatímco otevření ropného sektoru napomohlo zlepšení vztahů se 

Spojenými státy, líbánky brzy skončily.303  

Rostoucí tlak na zvýšení ropné produkce, stejně jako na řešení stále více se 

zhoršující ekonomické krize přiměl prezidenta Calderu přistoupit k tzv. plánu Agenda 

Venezuela. Jejím hlavním bodem byl požadavek na spolupráci s IMF a s jeho sesterskými 

organizacemi, WB a IDB, aby bylo zajištěno ukončení finanční krize a znovu obnoven růst 

příjmu na osobu, který se propadal již od počátku devadesátých let.304 Caldera byl tak 

donucen, stejně jako Pérez, přistoupit k politice diametrálně odlišné té, díky které zvítězil 

ve volbách. Opět, „volné podnikání, zaručené vlastnictví, více zahraničních investic, méně 

byrokracie, nižší daně, méně regulací, vyšší průhlednost a méně korupce ve státních 

operacích byly vnímány jako klíčové“.305 Venezuela byla opět nucena získat zahraniční 

půjčky tím, že „zastavila své podzemní bohatství“.306 Rostoucí tlak na znovuotevření 

ropného sektoru zahraničnímu kapitálu z důvodu nemožnosti technicky zvládnout rostoucí 

zahraniční poptávku byl ztělesněn v prezidentovi PDVSA, Lius Giusti. Prezident Caldera 

pod tlakem nakonec v roce 1996 nakonec částečně otevřel sektor mezinárodním 

společnostem, čehož se chytil ambiciózní Giusti. Zvýšil produkci a prolomil kvóty OPEC. 

Navíc vstoupil do čtyř společných podniků s ExxonMobil, ConocoPhillips a 

ChevronTexaco ze Spojených států (…) ovocem takové spolupráce byl produkce 600 tisíc 

b/d extra těžké ropy.307 Jeho politika byla ve Spojených státek přijata tak pozitivně, že 

v roce 1998 Giusti získal ocenění Petroleum Executive of the Year jako první manažer 
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z Latinské Ameriky a zároveň jako první představitel státní společnosti.308 Giusti si nekladl 

malé cíle. Uložil si do 10 let navýšit venezuelskou produkci dvojnásobně. Je třeba dodat, 

že liberalizace ropného sektoru napomohla zlepšení venezuelsko-amerických vztahů. 

Líbánky ale brzy skončily.309 

BOX 5 ZAHRANIČNÍ EXPANZE PETRÓLEOS DE VENEZUELA 

V druhé polovině osmdesátých let „nová generace venezuelských ropných manažerů 
aspirovala na to, aby se stala rovnoprávnými hráči na světovém ropném thu“.310 Příšla s 
politikou tzv. vertikální integrace ropného sektoru, tj. ovládnout proces od těžby, přes 
zpracování po maloobchodní prodej. Tento manévr zdůrazňoval hlavně „tzv. downstream 
investment, tj. snaho kontrolovat čím dál více distribučních kanálů a zajistit si tak stabilní 
odbyt“.311 „Došlo nákupu rafinérií (23 v Evropě a USA pozn. autora), sítí ropovodů, 
ropných terminálů (14 v Evropě a USA), tankerů, cisteren a čerpacích stanic (4 000 v USA 
a 1 660 v Evropě)“.312 Management byl za politiku internacionalizace v době, kdy 
Venezuela ekonomicky de facto kolabovala, kritizován. Jednalo se však o logický krok 
v době deprese s cílem zajistit zvýšený odbyt ropy a ropným produktům. Hlavní akvizicí a 
jednou z mála úspěšných bylo koupě Citgo, jedné z předních amerických společností, která 
Venezuele umožnila aktivně proniknout na americký trh. Akvizice v Evropě však byly 
nepromyšlené. PDVSA zakoupila rafinerie na lehkou ropu s malým obsahem síry. 
Venezuelská ropa je ale pravým opakem, těžká až velmi těžká a silně sirnatá. PDVSA tak 
musela reinvestovat do rafinérií, což mělo za následek zvýšené náklady. Aby byly rafinérie 
výdělečné, musela PDVSA buď dodávat surovou ropu pod tržní cenou, či nakupovat 
lehkou ropu od jiných zemí, především z Ruska.313 Celkově management proinvestoval 
„4 500 miliónů USD, což představovalo masivní odliv kapitálu do zahraničí, který se 
odehrál v momentu, kdy venezuelská ekonomika prožívala největší krizi v historii“.314 Je 
však nepochybné, že takovou politikou si PDVSA zajistila stabilní odbyt a vliv ve 
Spojených státech, vždyť rafinérie, ve kterých má podíly, jsou „schopny zpracovat 1,3 
miliónu b/d“315 (cca 50 % venezuelské produkce). Taktéž je třeba připomenout svízel 
PDVSA, tedy kvalitu její ropy. S postupujícími roky začaly dominovat „tzv. těžké druhy 
ropy, které vyžadovaly speciální rafinaci, která byla v té době nedostatková“.316 Bez 
zajištění takové technologie, PDVSA nemohla navyšovat těžbu. 
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Otevření ropného průmyslu soukromým investicím spolu s výšením cen ropy 

dočasně utlumilo sociální nepokoje,317 nemohlo však zahalit fakt, že „v roce 1996 Venezuela 

byla jednou z nemnoha 19 zemí na světě, ve kterých příjem na osobu klesl pod úroveň z roku 

1960“,318 což podporuje i fakt, že „ropná renta na jednoho obyvatele klesla z 1 540 USD na 

osobu v roce 1974 na 382 USD na osobu v roce 1992 (a 315 USD v roce 1998)“.319 

Politice stárnoucího prezidenta podrazila nohy globální finanční krize šířící se z Thajska. 

Ceny ropy se propadly v tomto roce o téměř 34 procent. Tento vývoj událostí koincidoval 

s prezidentskými volbami, které přivedly Huga Cháveze k moci.320 Propad tržních cen byl 

ještě markantnější v porovnání „roků 1996 a 1998, kdy cena spadla z 16 USD za barel na 8 

USD (…) i přesto, PDVSA vytěžila průměrně 3,2 milionu b/d, z nichž se 59 procent 

exportovalo do Spojených států“.321  

„Mnoho latinskoamerických obyvatel reagovalo na frustraci ze selhání tržní politiky tím, že vrhli svou 
politickou podporu nově zformovaným levicovým kandidátům a stranám, které jim slíbili lidštější politiku, 
takovou, která neobětuje blahobyt občanů zájmům na Wall Street, úzkého kruhu kolem Bílého domu a 
Ministerstva financí. Tito lídři, mezi něž patří Hugo Chávez  a Evo Morales, byli vyneseni do svých funkcí 
jako důsledek vlny populismu, která získávala na síle během dekády hegemonického a oslabení 

způsobujícího nátlaku ze severu“.322 

V diametrálně odlišném duchu se odehrávaly oficiální venezuelsko-americké 

vztahy. Implementace tržních principů a rostoucí ropná produkce k sobě přiblížilo obě 

země jako již dlouho ne. Vše ale koincidovalo s blížící se volební kampaní, z níž vítězně 

vyšel Hugo Chávez. V době, kdy se Chávez dostal k moci, 68 procent populace žilo 

v chudobě. Navíc, „příjem na osobu se v reálných číslech vrátil na úroveň z roku 1962, 

nezaměstnanost dosahovala 15 procent a 45 procent pracovní síly bylo zaměstnáno šedou 

ekonomikou“.323 Chávez založil svou kampaň na proti korupci a proti chudobě zaměřené 
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platformě, s pomocí svého charisma a rétorických schopností324 si okamžitě získal podporu 

mezi chudými a sociálně vyloučenými Venezuelci., zatímco kdysi velká střední třída mu 

nemohla přijít na jméno.325 V Bílém domě rostla nervozita. Nebylo tajemstvím, že si Bill 

Clinton nepřál vidět Cháveze v paláci Miraflores.326 

„Mnoho pozorovatelů v soukromí tvrdilo, že prezident Chávez stál o navázání osobního kontaktu 
s prezidentem Clintonem a později s prezidentem Bushem víc, než sám přiznával. Ptali se sami sebe, zda-li 
jeho časté prohlášení vyzdvihující kubánskou společnost byly míněny tak, že Chávez nechtěl být viděn jako 
součást amerického kempu, či byly mířeny tak, aby ho Spojené státy braly na zřetel. Velvyslanec Maistro 
pozoroval náznaky, či dokonce prosby od Venezuelanů, říkající, že by měl udělat co může, aby získal pro 

Cháveze pozvání do Bílého domu jako způsob zlepšení vztahů:.327 

V prosinci 1998 byl Chávez zvolen venezuelským prezidentem se ziskem 

zdrcujících 56,2 procent.328 Nepopularita mezi střední třídou nebyla jediná, které musel 

Chávez čelit. Washington v počátku tápal, nebyl si jist, co od nového prezidenta očekávat. 

Nejistota došla tak daleko, že Chávezovi nebylo poskytnuto vízum pro vstup na území 

Spojených států. Zvolený, ale nejmenovaný prezident rozhodl započít se svou zahraniční 

politiku, cestou do Evropy jako důkaz toho, že v případě studeného objetí ve Spojených 

státech, to evropské bude rozhodně vřelé.329 V Bílém domě kolovala stále ta jedna a samá 

otázka, co se dá od nového prezidenta čekat? Mohou stále „Spojené státy vnímat 

Venezuelu jako věrného producenta“?330 V tu chvíli se už v Havaně schylovalo 

k baseballovému zápasu, který Chávez uspořádal, ve kterém o sám byl zahajovacím 

odpalovačem za Venezuelu a Fidel Castro trenérem ostrovního týmu.331 

 

4.1.1 Ozdravění 

 Po hubených osmdesátých letech, válka v Perském zálivu, rostoucí světový apetit a 

industrializace rozvojových zemí způsobily, že ceny ropy opět začaly růst. Tento trend se 

pozitivně projevil, alespoň ve svém počátku, na venezuelských veřejných financích. 

Mnohem významnější je ale propad podílu ropné renty na celkových státních příjmech, 

kdy z 82,1 procenta klesl na 33,5, tedy na úroveň Gómezovské éry, charakteristické 

kontrolovanou závislostí na černém zlatě. Zároveň se snížil podíl ropy na celkovém 
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exportu, ale v porovnání s veřejnými financemi minimálně. Tuto skutečnost nelze 

považovat za úspěch venezuelské administrativy, vždyť připomeňme, že v tomto období 

ropný export rapidně vzrůstal. Ke konci devátého decennia se ale projevila volatilita ceny 

ropy, kdy propad činil téměř 40 procent (viz Graf 4.2). Dalším faktorem, který ovlivnil 

ropnou rentu byla politika managementu společnosti PDVSA, která tlačila zdanění 

společnosti na únosné minimum (viz Box 5). Třetím a posledním faktorem byl rostoucí 

export bauxitu a hliníku, který alespoň částečně substituoval výpadky ropné renty. Za 

očividnou eskalací státních příjmů, která je téměř ohromující, je třeba vidět „masivní až tří 

ciferné inflaci, která doprovázela jedna z nejhorších ekonomických výkonností tohoto 

století“.332 Což znamená, že za rohlík, který jsem si dnes koupil, zítra zaplatím téměř 

dvojnásobek. Přes, z hlediska bezpečnosti státní kasy, pozitivní odpoutání státního 

rozpočtu od ropné renty, Venezuela směřovala k pauperizaci, jelikož ostatní sektory nebyly 

schopny plně substituovat ropnou rentu. První rozpočet prezidenta Huga Cháveze tak 

dosahoval 6 miliard USD (porovnej pouze s ropnou rentou z roku 1970, viz Kapitola 4,3). 

Graf 4.1 Export ropy do USA dle zemí 1989-
1998
položky/rok 1990 1991 1992 1994 1996 1997 1998

HDP (mil. USD ) / 53 615 60 753 60 882 78 296 88 811 96 095

HDP-ropa (mil. USD) / / / / / / /

   podíl HDP-ropa na HDP (%) / / / / / / /
export (mil. USD) 17 278 14 968 13 988 15 905 23 414 23 443 17 363

export-ropa (mil. USD) 13 780 12 119 11 014 11 351 18 363 18 041 11 914

   podíl ropy na exportu (%) 79,8 81,0 78,7 71,4 78,4 77,0 68,6

státní příjmy (mil. BsF) 433 139 807 793 850 057 1 649 204 6 414 667 10 964 098 10 509 146

státní příjmy-ropa (mil. BsF) 355 535 562 483 512 378 763 845 3 403 983 6 012 195 3 518 881

   podíl ropy na stát.příjm. (%) 82,1 69,6 60,3 46,3 53,0 54,8 33,5  
Zdroj: Carrillo (2004) 

 

4.2 Shrnutí 

 Příznivé mezinárodní prostředí, především však rostoucí poptávka po ropě, 

asistovaly na znovuoživení venezuelského těžebního sektoru. Jako přímý důsledek války 

v Perském zálivu, Spojené státy se navrátily k zvýšení importu ropy z Venezuely, nejen 

kvůli geografické blízkosti venezuelských ropných polí a rostoucí domácí poptávce, ale i 

díky objemu venezuelských zásob jako tokových. Vždyť Venezuela disponovala mnohem 

většími zásobami než Spojené státy a Mexiko dohromady. Dalšími faktory, které ovlivnily 

renesanci venezuelské těžby bylo znovuotevření těžby zahraničnímu soukromému 
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kapitálu, stejně jako tzv. „downstream“ politika managementu společnosti PDVSA, čímž 

došlo ke zvětšení odbytiště venezuelské ropě. Důsledkem takového dění byl rostoucí podíl 

venezuelské ropy na americké spotřebě. 

 Paralelně s ropným sektorem se dynamicky vyvíjela vnitropolitická situace, 

bohužel ale opačným směrem - ke krizi. Nepopulární liberální politika, jejímž přímým 

dopadem byla znatelná pauperizace obyvatelstva a s tím související opozice vůči tradičním 

politickým stranám, které nebyly schopny reflektovat nespokojenost společnosti, vyústila 

ve vítězství Huga Cháveze v prezidentských volbách v roce 1998. Venezuelská fiskální 

situace vykazovala pozitivní trend, kdy závislost státního rozpočtu na ropné rentě klesla až 

ke 30 procentům. Tento vývoj však nebyl dobrovolný, leč vynucený managementem 

společnosti PDVSA, který odmítal, z logických důvodů, živit státní byrokracii a korupci. 

Celkově totiž venezuelská ekonomika propadala a de facto potvrdila fakt, že Venezuela je 

standardní surovinově exportní zemí třetího světa. 

 Venezuelsko-americké vztahy, ve zkoumaném období, získaly novou dynamiku 

díky rostoucímu ropnému obchodu, který vzkvétal i přes zhoršující se venezuelskou 

vnitropolitickou situaci a návrat Ruska a Kuvajtu na mezinárodní ropný trh. Je však 

nepochybné, že výsledky prezidentských voleb z roku 1998 vnesly do slibně se 

vyvíjejícího se partnerství nejistotu. 
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Závěr 
 
 Tradiční severoamerická percepce latinskoamerických sousedů je charakterizuje 

jako na „nevyzrálé, emocionální a dohled vyžadující“333 státy. Od prvních objevů ropných 

gejzírů v blízkosti jezera Maracaibo, se Venezuela přeměnila z nevýznamné, feudálně-

agrární země v jednoho z nejvýznamnějších ropných exportérů na světě a díky své 

geografické blízkosti k pobřeží Spojených států, v jednoho ze tří nejvýznamnějších 

ropných dodavatelů na americký trh. Jak Kelly a Romero dodávají: „Kdyby nedošlo k 

objevení ropy ve Venezuele (…) s největší pravděpodobností by se vztahy mezi 

Venezuelou a Spojenými státy nevyvinuly v tak těsné pouto“.334 

 Závislost Spojených států na venezuelské ropě kolísala, přibližně ale opisovala 

sinusoidu. Od dvacátých let, kdy Venezuela byla dominantním exportérem na americký 

trh, závislost rapidně stoupala, svého vrcholu dosáhla během a těsně po Druhé světové 

válce. Směrem k první ropné krizi však začala pomalu klesat, především z důvodu zvýšené 

konkurence na trhu, navýšení americké domácí spotřeby a venezuelského strachu ze 

ztenčujících se zásob. Svého minima dosáhla v druhé polovině sedmdesátých let, aby od 

roku 1985 začala nabírat na dynamice, která se nezastavila do konce devadesátých let, kdy 

se Venezuela po čtyřech dekádách vrátila na post největšího exportéra na americký trh 

pokrývající až 20 procent amerického importu. 

 Závislost Venezuely na ropné rentě procházela odlišným vývojem, odpovídajícím 

spíše parabole. Do daňových reglementací v mezi lety 1943 a 1945 dosahovala maximálně 

jedné třetiny, od té doby ale oscilovala mezi 50 a 60 procenty, aby svého maxima dosáhla 

v roce 1974, tedy téměř 80 procent. Od té doby pomalu, ale jistě klesala až zpět před rok 

1943, kdy se ustálila na jedné třetině na konci devadesátých let. Přes mnohonásobné 

pokusy o diverzifikace holandskou chřipkou zasažené venezuelské ekonomiky, Venezuela 
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vykazovala vysokou závislost na ropném průmyslu, což dokazoval snad jediný neoscilující 

makroekonomický ukazatel venezuelské ekonomiky, tedy podíl ropy na exportu, který se 

pohyboval kolem 90 procent. 

 Ani diktatury, protekcionismus a vlna znárodnění, ani demokracie, tržní 

ekonomika a privatizace neměly výraznější vliv na vývoj venezuelsko-amerického ropného 

obchodu. Je však nepochybné, že pro venezuelsko-americké vztahy jako takové, příklon 

k demokracii paktem z Punto Fijo, stejně jako venezuelská opozice vůči komunismu, měly 

pozitivní vliv. S koncem Studené války a počátkem demokratizačního procesu v Latinské 

Americe však tato „nadstavba“ venezuelsko-amerických vztahů vzala za své. Venezuela 

postavila svou „výjimečnost a potřebnost“ na loajalitě a stabilitě ropných dodávek na 

sever, do Spojených států, stejně jako na vnitropolitickém „nicnedění“. Roli ropné 

„pojistky“ převzalo na konci sedmdesátých let Mexiko, z logických geograficko-

politických důvodů. Při pohledu do budoucnosti je nepochybné, že čas hraje a bude hrát ve 

prospěch Venezuely, jelikož zásoby Mexika i samotných Spojených států upadají. Tvrdou 

ránu dostala ale i venezuelská vnitropolitická stabilita, opakovanými se puči a de facto 

kolapsem zaběhlé partitokracie v devadesátých letech. Od roku 1958 do roku 1998, 

Venezuela vydělala 300 miliard USD z ropné těžby, což je ekvivalent dvaceti 

Marshallových plánů.335 Je paradoxem, že ve stejném období se životní úroveň Venezuely 

výrazně snížila, i přes na latinskoamerické poměry velice štědrý sociální systém, či právě 

proto.  

Během sledovaného období, Venezuela nepřistoupila k diverzifikaci svých 

odběratelů z jednoho logického důvodu. Náklady na těžbu se s každou dekádou zvyšují a 

při připočítání nákladů na dopravu se venezuelská ropa stává nekonkurenceschopnou na 

vzdálených trzích. Zároveň, chemická specifika venezuelské ropy značně ztěžují její 

rafinaci. I přes rostoucí dodávky latinskoamerickým sousedům, Spojené státy zůstávají 

logickým majoritním trhem pro venezuelskou ropu. Spojené státy, naopak, k diverzifikaci 

přistoupily, mezi její významné dodavatele patří světově největší producentské státy. Od 

války v Perském zálivu je však patrné, že se Spojené státy inklinují k importu ropy ze 

svého nejbližšího okolí, tedy z Kanady, Mexika a Venezuely. Washington na Venezuelu, 

od etablování demokracie, nahlížel jako na vyzrálou, vyrovnanou a soběstačnou zemi, 

avšak vývoj v devadesátých letech ukázal pravý opak.  

                                                           
335 McCaughan (2005) s. 63 
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Vzhledem k výše zmíněnému, Venezuela a Spojené státy, dle definování pojmu 

v úvodu této práce, byly a stále jsou přáteli z rozumu a vysoce pravděpodobné, vzhledem 

ke zkušenostem z minulosti a vyhlídkám do budoucnosti, že jimi zůstanou i nadále. 
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Příloha č. 1 

Venezuela a Spojené státy:  
srovnání (1997) 
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Položka/stát USA Venezuela

Počet obyvatel (milióny) 288 23

Rozloha (tis. Km2) 9 364 912

Růst populace (%) 1 2,4

HDP (miliony USD) 7 834 036 87 480

HDP na obyvatele(USD/rok) 27 202 3 803

HDP na obyvatele ppp (USD/rok 28 600 9 000

Nezaměstnanost (%) 5,4 14

Zpracovatelský prům. (% HDP) 18 16

Zemědělství (% HDP) 2 4

Export (% HDP) 8 25

Import (% HDP) 11 16

Jídlo jako podíl importu (%) 5 16

Paliva jako podíl importu (%) 9 1

Naděje na dožití (roky při narození) 76 73

Dětská úmrtnost (na 1000 narozených) 7 21

Příjmy z daní (jako % z DPH) 19,8 17,5

Podíl žen na pracovní síle (%) 46 36

Human development index (1995) 943 860

Armádní výdaje (% HDP) 3,9 1,1

Ozbrojené síly (jako % pracovní síly) 0,9 1,2

Inflace (%) 3 103

Zahraniční dluh (miliardy USD) 862 26,5  
Zdroj: World Bank (1997), CIA (1997) 
 
 

 

 

 

Příloha č. 2 

Seznam prezidentů Venezuela 
a Spojené státy 1910-1998 
 
 
 
 

1908-1913  Juan Vicente Gómez  1909-1913  William Howard Taft 
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1913-1914  José Gil Fortoul   1913-1921  Woodrow Wilson 
1914-1922  Victorino Márquez Bustillos   
1922-1929 Juan Vicente Gómez  1921-1923  Warren G. Harding 
      1923-1929  Calvin Coolidge 
1929-1932  Juan Bautista Pérez  1929-1933  Herbert Hoover 
1931-1935  Juan Vicente Gómez  1933-1945  Franklin Delano Roosevelt 
1935-1941  Eleazar López Contreras   
1941-1945  Isaías Medina Angarita  1945-1943  Harry S. Truman 
1945-1948  Rómulo Berancourt 
1948         Rómulo Gallegos 
1948-1950  Carlos Delgado Chalbaud 
1950-1952  Germán Suárez Flamerich 
1952-1958  Marcos Pérez Jiménez  1953-1961  Dwight D. Eisenhower 
1958            Wolfgang Larrazábal 
1958            Edgar Sanabria 
1959-1964  Rómulo Betancourt  1961-1963  John F. Kennedy 
1964-1969  Raúl Leoni   1963-1969  Lyndon B. Johnson 
1969-1974  Rafael Caldera   1969-1974  Richard M. Nixon 
1974-1979  Carlos Andrés Pérez  1974-1977  Gerald R. Ford 
1979-1984  Luis Herrera Campins  1977-1981  Jimmy Carter 
1984-1989  Jaime Lusinchi   1981-1989  Ronald Reagan 
1989-1993  Carlos Andrés Pérez  1989-1993  George Bush 
1993-1994  Ramón J. Velázquez  1993-2001  William J. Clinton 
1994-1999  Rafael Caldera 


