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Abstrakt 

  Hlavním cílem diplomové práce je testovat hypotézu, že ekonomická závislost 

na exportu minerálů umožňuje monopolizaci moci, a tím pádem snižuje možnost 

demokratického zřízení. Hypotéza bude testována na případech minerálních ekonomik 

Peru, Bolívie a Chile. Hypotéza vychází teorie prokletí přírodních zdrojů, která 

předpokládá negativní vztah mezi přítomností přírodních zdrojů a jejich exportu a 

úrovní demokracie. Teorie je zde rozšířena o faktor minerálních ekonomik, rozšiřujeme 

ji tedy mimo rámec čistě ropných zemí. Další rozšíření teorie je o mezinárodní dimenzi, 

která silně ovlivňuje dění ve vybraných zemích. V diplomové práci budou analyzovány 

případy Peru, Bolívie a Chile, zejména role přírodních zdrojů v těchto zemích, ale také 

ekonomické výsledky zemí a demokratizace. V této práci bude využito propojení 

kvalitativních a kvantitativních prvků. Ekonomický a politický vývoj vybraných případů 

bude analyzován na základě metody rozboru procesu a závislosti na předchozím vývoji. 

Platnost teoretického konceptu pro případy bude testována na základě metody shody. 

Kvantitativní část práce založena na kauzálních mechanismech navržených Rossem. 

Spojením kvantitativních a kvalitativních atributů chceme dojít k obecným výsledkům, i 

detailním vysvětlení jednotlivých případů. 

 

Abstract 

 The main objective of this Master thesis is to test the hypothesis that economic 

dependence on the export of minerals allows the monopolization of power and thus 

reduces the possibility of democracy. The hypothesis will be tested on cases of mineral 



   

economies in Peru, Bolivia and Chile. The hypothesis is based on the resource curse 

theory, which assumes a negative relationship between the presence of natural 

resources, their export, and level of democracy. In this thesis I expanded this theory 

with mineral economies factor, therefore beyond purely petroleum countries. Another 

expansion of the theory lies with international dimension that strongly influences events 

in selected countries. The thesis will analyze cases of Peru, Bolivia and Chile, especially 

role of natural resources in these countries, but also economic results and role of 

democracy in selected countries. In this thesis I use qualitative and quantitative 

elements. Economic and political development will be analyzed on the basis of process 

analysis method and method of dependence on previous development. The validity of 

theoretical concept for these cases will be tested on the basis of the compliance method. 

Quantitative part of the thesis will be based on causal mechanisms designed by Ross. 

By combining qualitative and quantitative attributes I want to achieve general results as 

well as detailed explanation of individual cases.  
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Výběr tématu 

Většina prací zabývající se teorií prokletí přírodních zdrojů se zaměřuje na ropné 

ekonomiky, proto si myslím, že by bylo přínosné zaměřit se na země zabývající se 

těžbou nerostů a na vliv této činnosti na ekonomické výsledky a (ne)demokratické 

uspořádání země. Pro demonstraci jsem vybrala tři země Latinské Ameriky – Peru, 

Bolívie a Chile. 

Téma je vybráno tak, aby přispělo k debatě na obecné úrovni a vyplnilo prázdné 

místo v teorii prokletí přírodních zdrojů, a to tím, že se zabývá zejména zeměmi 

vyvážejícími minerály. Současně také poskytuje prostor k vysvětlení konkrétních 

příkladů - Peru, Bolívie a Chile. 

Vymezení tématu a výběr případů 

Cílem práce obecně je hledání korelace mezi těžbou nerostů a 

(ne)demokratickým uspořádáním, ekonomickými výsledky daných zemí. Práce se 

v tomto ohledu zabývá srovnáním vybraných zemí Latinské Ameriky, které jsou 

významnými vývozci nerostných minerálů.  

Výběr případů je založen na tzv. Millových metodách, konkrétně na základě 

metody souladu. Dle metody souladu srovnáváme dva a více případů, přičemž ve všech 

se vyskytuje jev, který je zkoumán.  

Tato práce se zaměřuje na teorii prokletí přírodních zdrojů v oblasti zemí, které 

jsou významnými vývozci nerostů. Výběr zkoumaných případů je založen na dvou 

hlavních kritériích – zkoumané země jsou tzv. minerálními ekonomikami a druhým 

kritériem výběru případů je výskyt nedemokratického uspořádání.  

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce 



   

Práce bude srovnávat tyto země Latinské Ameriky – Chile, Bolívii a Peru. Chile 

je jeden z nejvýznamnějších rentiérských států v Latinské Americe a také jedna ze 

stabilních demokracií do roku 1973. V roce 1973 armáda nastolila autoritářský režim 

pod vedením Augusta Pinocheta, který byl ukončen v roce 1990, kdy byl obnoven 

demokratický režim. Ekonomika Chile je založena zejména na dvou komoditách – 

dusičnanu sodném (chilský ledek) a mědi. Bolívie je další zemí Latinské Ameriky, která 

je významným vývozcem minerálů, konkrétně cínu. Nerostné bohatství dokázalo udržet 

u vlády elitu, která profitovala právě z tohoto minerálu. V roce 1964 byl ale armádním 

převratem nastolen autoritářský režim, který byl posílen v devadesátých letech nálezy 

ložisek zemního plynu (Dunning 2008: 32-33). Peru je další zemí Latinské Ameriky, 

která je bohatá na naleziště různých nerostů (od mědi po zlato). Peru také splňuje 

kritérium nedemokratického uspořádání. Politická situace v Peru je charakterizována 

střídáním armádních a civilních autoritářských režimů, významným byl režim A. 

Fujimoriho v 90. letech. Vlády jsou provázeny spory spojenými s minerálním 

bohatstvím země (Freedom House 2013). 

Výzkumná otázka 

Výzkumná otázka je definována takto – Mají bohaté země s hospodářstvím 

založeným na těžbě minerálů větší pravděpodobnost výskytu nedemokratického režimu 

a jakým způsobem se tento vztah projevuje? 

Cíle práce 

1) Cílem práce je otestovat teorii prokletí přírodních zdrojů na příkladech zemí 

Latinské Ameriky (Bolívie, Peru, Chile). Teorie prokletí přírodních zdrojů se dá 

pokládat za silně zpracovávanou a diskutovanou teorii, avšak většina autorů se zabývá 

touto teorií z hlediska zemí vyvážející ropu. Proto si tato práce klade za cíl otestovat 

teorii z hlediska zemí vyvážející minerály. Cílem je otestovat platnost teorie, a to na 

konkrétním případě vývozu nerostů, tedy rozšířit její aplikovatelnost na jiné typy 

přírodního bohatství. Cílem je přispět k debatě o teorii prokletí přírodních zdrojů ve 

vztahu k těžbě nerostných minerálů. 

2) Cílem práce je také vysvětlení konkrétních případů, nejen ekonomický rozvoj 

vybraných zemí Latinské Ameriky v podmínkách nedemokratického režimu. 

Hypotéza 

Ekonomické zisky z vývozu minerálů do zahraničí umožňují monopolizaci moci, 

a tím pádem přispívají k udržení nedemokratických sil u vlády a snižují možnost 

demokratického zřízení.  



   

Teoretický rámec 

Politická teorie zabývající se vztahem mezi úrovní ekonomické vyspělosti a 

demokracie předpokládá, že spolu s ekonomickou vyspělostí roste prostor pro 

demokracii. Teorie prokletí přírodních zdrojů předpokládá výjimku – ekonomiky 

závislé na nerostném bohatství předurčují nedemokracii (Ross 2001:325) 

Teorie prokletí přírodních zdrojů předpokládá vztah mezi mírou závislosti na 

vývozu primárních surovin a (ne)demokratickým uspořádáním, teorie předpokládá, že 

ekonomické faktory jsou určující pro politické uspořádání. Zde se konkrétně jedná o 

jeden významný ekonomický faktor, a to vývoz nerostného bohatství. Tento faktor 

předpokládá negativní vztah mezi ekonomickými výsledky a demokracií (Ross 2001; 

Hoeffler, Collier 2005; Auty 2001; Buzan, Wæver, Wilde 1998).  

Teorie prokletí přírodních zdrojů je teorie uznávaná odbornou veřejností, ačkoli 

má své kritiky. Platnost teorie byla ověřována četnými empirickými výzkumy. Pro 

prokázání negativního vztahu mezi minerálním bohatstvím země a nedemokratickým 

režimem je proto více než vhodná. 

Hlavní proměnné 

 nezávisle proměnná – minerální ekonomika 

 závisle proměnná – úroveň (ne)demokracie 

Příčinné mechanismy 

1. rentiérský efekt 

2. represivní efekt 

3. modernizační efekt (Ross 2001:332-337) 

Konceptualizace proměnných a příčinných mechanismů 

Minerální ekonomiky - tzv. „mineral economies“ jsou ty země, jejichž HDP je 

tvořeno alespoň 8% z nerostného sektoru a nerostný sektor také tvoří alespoň 40% 

celkových exportních příjmů. Země založené na těžbě nerostů se dají rozdělit do dvou 

kategorií – producenti uhlovodíků a producenti tvrdých minerálů (rudy) jako je měď, 

cín, atd.  (Auty 1993: 3).  

Rentiérský efekt - Rentiérský stát je takový, který odvozuje všechny nebo 

podstatnou část svých příjmů z primárních zdrojů (Mahdavy, H. 1970, Ross 2001:329). 

Rentiérský stát je charakterizován dominancí renty, závislostí ekonomiky na dané rentě, 

žádná nebo malá část pracujících je zahrnuta v tvorbě renty, vláda je hlavním příjemcem 

renty (Beblawi, Luciani 1990:87-88). Státy, které zakládají své bohatství na nerostném 



   

bohatství, jsou schopné udržovat nízkou úroveň zdanění, čímž zabraňují společenským 

tlakům na politickou elitu a jejich odpovědnost. Vlády tak snižují snahu společnosti na 

politickou participaci. Stejně tak tímto způsobem vlády založené na nerostném bohatství 

mohou bránit vzniku nezávislých skupin a organizací. Obecně fiskální politika 

ovlivňuje typ režimu – vlády založené na nerostných rentách mají vyšší inklinaci 

k autoritářskému režimu (Ross 2001: 332-335) 

Represivní efekt - Režimy založené na nerostném bohatství využívají příjmy ke 

zvýšení vnitřní bezpečnosti (vytvoření armády), mají tedy prostředky k potlačení 

demokratických tendencí v zemi a udržení autoritářského režimu. Nerostné bohatství 

také způsobuje etnické a regionální konflikty, protože je geograficky ohraničené (Ross 

2001: 335-336) 

Modernizační efekt – Tento efekt je odvozen od modernizační teorie, která 

předpokládá vývoj demokracie na základě kulturních a sociálních změn (př. vzdělání). 

Země, jejichž bohatství je založena na nerostných surovinách neprojdou sociální a 

kulturní změnou, která by vedla k nastolení demokratického režimu (Ross 2001: 336-

337) 

Operacionalizace 

Nezávisle proměnná a zprostředkující mechanismy budou měřeny dle 

kvantitativních indikátorů navržených Rossem (Ross 2001: 325-361) Závislá proměnná, 

tedy stupeň demokratizace, bude měřen na základě definice a měření organizace 

Freedom House, která se problematikou úrovně demokracie zabývá.  

Metody výzkumu 

Metodou analýzy dat jsou v této práci Millovy metody, které se řadí ke 

komparativním metodám. Tato práce je kvalitativní prací (zabývá se omezeným počtem 

případů).  Práce má dva hlavní cíle, a to hodnocení teorie (prokletí přírodních zdrojů) a 

také vysvětlení konkrétních případů. Tato metoda je vhodná pro ověření teorie, ale také 

pro identifikaci a analýzu zprostředkovávajících mechanismů ke vztahu mezi nerostným 

bohatstvím a úrovní demokracie. 

Návrh osnovy 

Úvod 

1. Výzkumný rámec (výzkumná otázka, závislá a nezávislá proměnná, příčinné 

mechanismy, výběr případů) 

2. Teorie prokletí přírodních zdrojů 

3. Politický a ekonomický vývoj Peru 



   

o Měření proměnných 

4. Politický a ekonomický vývoj Bolívie 

o Měření proměnných 

5. Politický a ekonomický vývoj Chile 

o Měření proměnných 

Závěr 
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Úvod 

Vztah mezi demokracií a ekonomikou je základním pilířem jak politologických 

studií, tak mezinárodních vztahů, či mezinárodních ekonomických vztahů. Jednou 

z neuznávanějších tezí je myšlenka Seymoura Lipseta, který zkoumal, za jakých 

podmínek je možné prosadit a udržet demokracii. Lipset ve své práci empiricky 

prokázal, že existuje nepřímý, ale pozitivní vztah mezi ekonomickou vyspělostí a 

demokracií. Úroveň ekonomické vyspělosti je pak úzce spaja se sociálním vývojem 

v zemi. Socioekonomická vyspělost je pak základním předpokladem pro demokracii. 

Lipset ve své práci zmínil, že součástí ekonomického blahobytu země je i přírodní 

bohatství (Lipset 1959). 

Někteří další autoři zkoumající tento vztah objevili anomálie vymykající se 

Lipsetově tezi. Autoři zabývající se zeměmi Blízkého východu vypozorovali, že ačkoli 

zde byla vysoká koncentrace přírodních zdrojů, země měli často nedemokratické zřízení 

(Beblawi 1990, Mahdavy 1970). Postupem času se objevila další zkoumání jiných 

regionů, která dala vzniknout teorii prokletí přírodních zdrojů. Autoři došli k závěru, že 

přítomnost nerostných surovin, zejména ropy, v zemi je překážkou pro ekonomický, 

sociální i politický vývoj země (např. Ross 2001, Gelb 1988, Karl 1997, Herb 2005 ad.). 

Základním předpokladem teorie je, že pokud je ekonomika založená a exportu 

nerostných surovin nemusí dojít k ekonomickému, sociálnímu a demokratickému 

rozvoji. Teorie prokletí přírodních zdrojů je širokým konceptem, který obsahuje řadu 

dílčích teorií. V této diplomové práci je předmětem zkoumání existence minerálních 

ekonomik, její projevy, socioekonomický a demokratický rozvoj. Základní otázkou je, 

zda je koncept prokletí přírodních zdrojů platný pro studované ekonomiky. Předmět 

zkoumání je zasazen do regionu Latinské Ameriky, který má svá specifika. 

Nejdůležitějším atributem je přítomnost a vývoz nerostných minerálů. 

Minerální ekonomiky jsou charakterizovány významem nerostů, jejich HDP je 

tvořeno alespoň 8% nerostným sektorem a export nerostných surovin tvoří alespoň 40% 

celkových exportních příjmů (Auty 1993: 3). S existencí minerálních ekonomik je 

spojena existence rentiérských států. Základem ekonomiky státu je renta, která je 
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chápána jako výnos získaný bez námahy. Renty mají podobu příjmů z exportu 

primárních komodit a pocházejí od zahraničních jedinců, podniků, či vládu (Mahdavy 

1970: 428). Důležitým faktorem je, že velmi malá část obyvatelstva má podíl na tvorbě 

renty, hlavním příjemcem je pak vláda (Beblawi 1990: 87-88). Přítomnost renty pak 

vede k tzv. rentiérskému efektu, kdy vláda v podstatě nepotřebuje své občany na provoz 

státu, což brání tradičnímu sociálnímu rozvoji, průmyslovému vývoji, modernizaci 

země a následně i prosazení a udržení demokracie (Ross 2001: 347). 

V této diplomové práci bude testována teze, že ekonomické zisky z vývozu 

minerálů do zahraničí, tedy přímá minerální závislost na světových trzích, umožňují 

monopolizaci moci, a tím pádem přispívají k udržení neemokrtických sil u vlády, nebo 

snižují možnost prosazení a udržení demokracie. Případem analýzy budou tři vybrané 

země Latinské Ameriky – Peru, Bolívie a Chile. Důvodem výběru těchto případů je 

výskyt nerostného bohatství, stejně tak určitá míra ekonomické nevyspělosti a střídání 

demokratických a nedemokratických období. Přírodní bohatství Latinské Ameriky dnes 

pohání místní ekonomiky, proto je jejich výběr relevantní. Peru, Bolívie i Chile jsou 

významnými vývozci nerostných surovin, prošli také různým ekonomickým, sociálním i 

demokratickým vývojem. Jelikož byla teorie prokletí přírodních zdrojů testována již 

mnohokrát, je žádoucí rozšiřovat studium jejího konceptu, rozšiřovat ji o nové dimenze. 

Proto byl vybrán region Latinské Ameriky a konkrétní případy, které nezakládají svou 

ekonomiku pouze na ropě jako např. Venezuela. Studium vývozu dalších nerostných 

surovin může poskytnout nový vhled na teorii, může také inspirovat její další testování. 

Diplomová práce bude odpovídat na dva základní cíle. Prvním je otestování teorie 

prokletí přírodních zdrojů, a to z hlediska zemí vyvážející zejména minerály s tím, že 

bude rozšířena aplikovatelnost teorie mimo země vyvážející pouze ropu. Důležitý je 

také důraz na mezinárodní dimenzi této problematiky.  Druhým cílem je analýza 

konkrétních případů, tedy Peru, Bolívie a Chile, která by nám měla poskytnout detailní 

náhled na platnost teorie a případně poskytnout alternativní vysvětlení. Mým cílem je 

poskytnout výslekdy, které budou moci být zobecněny a dále zkoumány. 

Teorie prokletí přírodních zdrojů byla většinou zkoumána jako čistě politologické, 

nebo ekonomické téma, a to z vnitrostátního měřítka. Závislost na exportu ale již 

v základu evokuje mezinárodní měřítko, protože do vztahu vstupuje další strana. 
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Prokletí přírodních zdrojů bylo z mezinárodního měřítka studováno až v posledních 

letech, avšak metodologie není v tomto případě příliš rozvinutá. V současné době 

globalizace je nutné sledovat propojen teorie prokletí přírodních zdrojů s mezinárodní 

dimenzí. S globalizací se zvyšuje intenzita obchodu, migrace, či investic. Pro tuto práci 

je fenomén globalizace důležitý, odráží interakci mezi vývozci nerosntých surovin a 

jejich odběrateli a dalšími aktéry, kteří do tohoto vztahu vstupují. Např. mezinárodní 

ceny komodit, či působení nadnárodních společností hrají významnou roli v ovlivňování 

minerálních ekonomik, je proto nadmíru důležité tyto faktory zahrnout. 

Diplomová práce se skládá ze třech základních kapitol, první dvě vymezují 

výzkumný rámec práce, metodologii a teorii prokletí přírodních zdrojů samotnou. 

Poslední kapitola, rozdělená na tři významné podkapitoly, se zabývá empirickou 

analýzou. 

První kapitola představuje výzkumný rámec práce, který definuje základní 

výzkumnou otázku, hypotézu a cíle práce. Dále jsou představeny a konceptualizovány 

závislé a nezávislé proměnné, u nichž je zároveň představena operacionalizace. Na 

nezávislou proměnnou navazují příčinné mechanismy, které jsou zde také 

konceptualizováy a operacionalizovány. Nakonec je představen a zdůvodněn výběr 

případů. 

Druhá kapitola přibližuje teorii prokletí přírodních zdrojů obecně, pozornost je 

však kladena zejména na ekonomické a politické faktory. Dále jsou představena 

specifika minerálních ekonomik, jejich vymezení vůči čistě ropným ekonomikám. 

Poslední částí je představení mezinárodní dimenze prokletí přírodních zdrojů. 

Třetí, již empirická, kapitola krátce představuje roli přírodních zdrojů v Latinské 

Americe obecně, ale také demokratický vývoj v celém regionu. Zakotvuje tak následný 

konkrétní výzkum. 

První podkapitola třetí kapitoly empiricky analyzuje prokletí přírodních zdrojů 

v Peru. Nejprve je představen politický ekonomický vývoj Peru. Využita je zejména 

metoda rozboru procesu, která přibližuje vztah mezi přírodním bohatstvím a proces 

demokratizace, může také poskytnout alternativní vysvětlení k prokletí přírodních 
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zdrojů. Současně je také využita metoda závislosti na předchozím vývoji, která 

představuje determinanty vývoje ekonomické i politického sektoru Peru. Dále je 

přiblížena role konkrétních přírodních komodit pro Peru. V následující části je 

provedena kontrola proměnných propojující již získané poznatky s kvantitativními 

ukazately. Syntéza teoretických a empirických poznatků je představena na konci 

kapitoly, je využita metoda shody implementující teorii na konkrétní případ. 

Druhá podkapitola postupuje analogicky, předmětem empirického zkoumání je 

Bolívie. Prostřednictvím metody rozboru procesu a závislosti na předchozím vývoji je 

představen politický a ekonomický vývoj Bolívie a jeho specifika. Jsou 

charakterizovány primární komodity zásadní pro ekonomický i politický vývoj Bolívie, 

zde jsou to jak tvrdé minerály, tak ropa. V následující části práce je provedena kontrola 

proměnných prostřednictvím kvantitativních ukazatelů. Nakonec je propojena teoretická 

s empirickou částí práce a jsou představeny výsledky analýzy. 

Třetí kapitola je popsána stejným způsobem, zde je předmětem empirického 

zkoumání Chile. Metoda rozboru proesu a závislost na předchozím vývoji jsou využity 

pro představení politického a ekonomického vývoje Chile, spolu s jeho specifiky. Jsou 

charakterizovány přírodní zdroje důležité pro Chile, jedná se zejména o měď. Následn 

je provedena kontrola proměnných také prostřednictvím kvantitativních ukazatelů. 

Nakonec jsou představeny výsledky propojený teoretické a empirické části práce. 

Diplomová práce využívá zejména dva druhy zdroje informací. Pro představení 

teorie prokletí přírodních zdrojů a politického a ekonomického vývoje vybraných zemí 

je využita zejména sekundární literatura, která je velmi dobře dostupná a relativně dobře 

zachycuje vybranou teorii a případy. Druhým zdrojem informací jsou analýzy a data 

mezinárodních organizací, organizací zabývajích se přírodním bohatstvím, ale také data 

poskytnutá jednotlivými vládami.  

Na závěr bych chtěla zdůraznit důležitost výběru tohoto tématu. Jsem 

přesvědčená, že primární komodity jsou důležitou součástí mezinárodních 

ekonomických vztahů, proto je žádoucí jejich zkoumání. Studium jejich vlivu na 

ekonomickou vyspělost i demokratické zřízení je důležité nejen vnitropoliticky, ale 

globálně. Negativní výsledky v oblasti ekonomiky a demokracie se mohou v globálním 
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světě přelévat a ovlivňovat další státy, ekonomiky, či regiony. Tato problematika by 

mohla být součástí studia energetické bezpečnosti světa, či dalšího studia demokracie a 

demokratizačních procesů.  
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1 Výzkumný rámec 

V této kapitole, která se zabývá metodologickou specifikací práce, budou 

představeny základní teze práce a podklad pro jejich následovnou empirickou analýzu. 

Nejprve je nutné definovat cíle této práce, a to spolu s vymezením základní výzkumné 

otázky. Dále je nutné představit výzkumný rámec, poté přejdu ke klasifikaci 

proměnných a jejich operacionalizaci. 

1.1 Výzkumná otázka a cíle práce 

Výzkumná otázka obecně identifikuje problém, kterým se bude práce zabývat. Zde 

je výzkumná otázka definována takto: Mají země s hospodářstvím založeným na těžbě a 

exportu minerálů větší pravděpodobnost výskytu nedemokratického režimu, a jakým 

způsobem se tento vztah projevuje? Z výzkumné otázky vychází hypotéza, že 

ekonomické zisky z vývozu minerálů do zahraničí, tedy přímá minerální závislost na 

světových trzích, umožňují monopolizaci moci, a tím pádem přispívají k udržení 

nedemokratických sil u vlády a snižují možnost demokratického zřízení. Obecně má 

tedy minerální závislost na světových trzích negativní efekt na úroveň demokracie.  

Práce má dva základní cíle, prvním je otestování teorie prokletí přírodních zdrojů a 

druhým je analýza vybraných zemí Latinské Ameriky (Peru, Bolívie a Chile). Práce si 

klade za cíl otestovat teorii prokletí přírodních zdrojů z hlediska zemí vyvážejících 

minerály. Cílem je otestovat platnost teorie v oblasti minerálů, tím pádem rozšířit její 

aplikovatelnost mimo vývoz ropy. Druhým cílem je vysvětlení konkrétních případů.  

1.2 Výzkumný rámec 

Povaha výzkumné otázky a cíle práce předurčují charakteristiku práce, tu je možné 

označit jako instrumentální případovou studii. Tato práce sice srovnává větší počet 

případů, avšak nejde o srovnávací analýzu, ale spíše o srovnávání jako obecný postup 

(Drulák 2008: 62). Z ontologického hlediska práce vykazuje strukturalistickou povahu, 

která zdůrazňuje roli systémových struktur nad individualistickým přístupem (Drulák 

2008: 23). Z epistemologického hlediska lze práci zařadit k vysvětlujícímu přístupu, 



   

 

9 

  

jehož cílem je odhalení kauzalit a mechanismů ve studované problematice, tzn., že se 

dobereme kauzálního mechanismu prostřednictvím studování příčin a důsledků (Drulák 

2008: 15-16, 63 - 64). Jedná se o studium kauzality na základě pozorování jednotlivých 

případů, které by mělo přispět k obecným závěrům, které budou případně moci být 

aplikovatelné i na další případy. 

Pokud jde o metodologii, výchozím bodem je ontologické a epistemologické 

zakotvení práce, které metodologii předurčuje. Epistemologie je způsob, jakým 

studujeme zkoumanou realitu. V této práci je zvolen vysvětlující přístup, který spočívá 

v odhalení kauzálních vztahů daného případu. Cílem je poskytnout popis zkoumaných 

případů, které vykazují určité hodnoty proměnných (Drulák 2008:15-18). Epistemologie 

tedy určuje, jak lze problematiku poznávat. Ontologie pak představuje vztah mezi 

teoretickým zakotvením a metodologií. Ontologie se tedy zabývá tím, co vlastně 

zkoumáme, kdy můžeme využít individualistický, či strukturalistický přístup. Tato 

práce využívá strukturalistický přístup (Drulák 2008: 22-23). V tomto případě je vhodné 

použít metodu shody, která je schopná prokázat existenci kauzálního vztahu mezi 

proměnnými prostřednictvím aplikace teorie na konkrétní případy. Hodnoty nezávislých 

proměnných budou dosazeny do existujícího teoretického modelu, a to spolu s dalšími 

doplňujícími informacemi, což mi pomůže stanovit hodnotu očekávané závislé 

proměnné (Drulák 2008: 18, 43). Jako teorie bude využita teorie prokletí přírodních 

zdrojů, která je široce uznávaná a empiricky ověřovaná. Teorii samotné bude věnována 

následující kapitola. Jak již bylo řečeno, tato práce zaujímá postoj instrumentální 

případové studie, kdy je detailně sledován případ s ohledem na teorii. Cílem je hledat 

podmínky a mechanismy, díky kterým dojdu k předpokládaným výsledkům dle 

předpokladů teorie. Důležité je bližší zkoumání příčinných mechanismů, které 

představují propojení mezi nezávislou a závislou proměnnou. Toto zkoumání mi také 

pomůže přiblížit podmínky, za nichž se příčinné mechanismy objevují (Drulák 2008: 

35-37) Na závěr využiji obecný srovnávací přístup, který umožní shrnout a ověřit 

zjištění, jež bylo dosaženo předchozím zkoumáním (Mahoney 2010: 131-136).  

Současně budu využívat metodu rozboru procesu, a to proto, že metoda shody 

dokáže prokázat pouze kauzální vztah, nedokáže však detailněji prozkoumat dané 

případy, kdy je vztah mezi nezávislou a závislou proměnnou rozložen do nejmenších 

součástek kauzálního mechanismu (Drulák 2008: 18). Díky metodě rozboru procesu 
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budu schopná získat kontextuální informace, které mi pomohou osvětlit a prokázat, 

nebo vyvrátit kauzální mechanismus daný teorií. Tato metoda také odpovídá druhému 

cíli práce, tedy konkrétnímu vysvětlení případů (Mahoney 2010: 124-131). Bude také 

využita metoda závislosti na předchozím vývoji, která se zaobírá klíčovými body vývoje 

vztahu mezi nezávislou a závislou proměnnou. Tato metoda bere v úvahu kontextuální 

informace mající vliv na studovanou realitu (Drulák 2008: 46)  

Obecně bude práce založena na poly-metodologickém přístupu. Hlavním 

nástrojem výzkumu bude metoda shody, která je vhodná pro prokázání kauzálního 

vztahu mezi proměnnými, což je hlavním cílem této práce. Druhým cílem je vysvětlení 

a obecné srovnání jednotlivých případů, kde je nutné bližší osvětlení kauzálního 

procesu, právě k tomu bude využita metoda rozboru procesu a metoda závislosti na 

předchozím vývoji. Kombinace těchto metod nám umožní bližší pohled na teorii 

prokletí přírodních zdrojů z hlediska minerálů, pomůže nám vyjasnit nezávislé 

proměnné a dokáže také předložit alternativní vysvětlení pro daný kauzální vztah. 

Hlavním zdrojem informací pro teoretickou část práce je primární i sekundární 

literatura, která je velmi dobře dostupná a relativně dobře zachycuje námi zkoumanou 

problematiku teorie prokletí přírodních zdrojů. Sekundární literatura bude využita pro 

krátké představení politického vývoje vybraných zemí. Pro data zaměřená na nerostné 

suroviny, na úroveň demokracie a na úroveň ekonomiky ve vybraných zemích, budou 

využity zejména zdroje mezinárodních organizací, organizací zabývajících se minerály, 

jednotlivých vlád, ale také sekundární literatura. 

1.3 Konceptualizace a operacionalizace proměnných a 

příčinných mechanismů 

1.3.1 Závislá proměnná – úroveň demokracie 

Pojem demokracie je jedním ze základních termínů zkoumaných politickými 

vědami. Přesto lze stěží najít jiný termín, který dodnes čelí větší nejednoznačnosti 

v interpretaci a který dosahuje takové míry kontroverze. Jelikož není cílem této práce 

studium demokracie, nebude teoretické debatě o demokracii věnován prostor, přesto 
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zdůrazňuji kvalitní vymezení demokracie jako podmínku pro vývoj této práce. Pro účel 

této práce bude využito maximalistické vymezení demokracie. 

V základu lze rozlišit minimalistické a maximalistické vymezení demokracie. 

Maximalistický koncept zahrnuje i zdánlivě nerelevantní prvky demokracie, jako jsou 

např. socioekonomická práva obyvatel, či politická kultura. Minimalistické vymezení 

demokracie nezahrnuje tyto prvky, nebo jim přikládá menší váhu (Hőgstrőm 2013: 39). 

Minimalistické vymezení demokracie pečlivě specifikuje její atributy, kdežto 

maximalistické vymezení demokracie zahrnuje širokou škálu atributů, a to i zdánlivě 

nerelevantních (Munck, Verkuilen 2002: 9). 

Pro konceptualizaci a operacionalizaci úrovně demokracie bude využit index 

nevládní organizace Freedom House, a to z několika důvodů. Index Freedom House je 

jedním z nepoužívanějších indikátorů pro úroveň demokracie v politologické, respektive 

mezinárodně-vědní obci
1
 (McClintock, Lebovic 2006: 31). Hodnocení úrovně 

demokracie indexem Freedom House je založeno na maximalistické koncepci 

demokracie, což je jeden z dalších důvodů, proč byl tento index vybrán (Hőgstrőm 

2013: 38-39). Index Freedom House dokázal využít maximalistickou definici 

demokracie pro své analytické účely, kdy zahrnuje atributy jako např. socio-

ekonomická práva, vlastnická práva, socio-ekonomické nerovnosti, či ohrožení 

konfliktem atd., tedy atributy, které nehodnotí pouze vládu, ale poskytují hlubší vhled 

do implementace skutečných práv a svobod občanů. Index Freedom House přistupuje 

k hodnocení demokracie komplexně (Munck, Verkuilen 2002: 9-11, 28). Jedním 

z dalších důvodů výběru indexu je, že poskytuje hodnoty měření z celého světa od roku 

1972 do současnosti, což nám umožní sledovat hodnoty proměnné ve všech případech 

po celou dobu zkoumání (Hőgstrőm 2013: 34). Dalším důvodem využití tohoto indexu 

je, že jsou jeho data dobře dostupná. Dále je důležité zmínit, že index může být využit 

pro další analýzy, srovnávání, či kontroly, protože v současné době poskytuje data 

ze 195 zemí světa. Výhodou je také, že index poskytuje jak numerická data vyjadřující 

úroveň demokracie, ale přidává navíc deskriptivní popis pro jednotlivé země či skupiny 

                                                 

1
 Dalším indexem, který mapuje hodnoty demokracie (od roku 1800 do současnosti) je 

např. index Polity IV (Hőgstrőm 2013: 34). 



   

 

12 

  

zemí. To je umožněno tím, že analytici z Freedom House využívají široké množství 

zdrojů, od novinových článků až k využití osobních kontaktů v daných zemích 

(Freedom House 2016a). 

Index je založen na dvou kategoriích – politická práva a osobní svobody. Politická 

práva zahrnují volební proces, politický pluralismus a participaci a fungování vlády. 

Osobní svobody zahrnují svobodu vyjadřování a víry, svobodu shromažďování, 

podporu právního státu, osobní autonomii a individuální práva
2
. Pro hodnocení těchto 

kategorií je užíván kontrolní seznam (check-list), který detailně probírá aspekty 

politických práv a občanských svobod (Freedom House 2016a). Obě kategorie jsou 

hodnoceny na stupnici od 1 do 7, kdy 1 znamená nejlepší možné hodnocení a 7 nejhorší. 

V praxi se pak častěji používá agregátní index, tedy součet obou kategorií (tzn. stupnice 

2-14). Úroveň demokracie je pak dle výsledků hodnocena ve třech kategoriích – 

svobodná, částečně svobodná, nesvobodná. Kategorie svobodná je rovna demokracii, 

částečně svobodná semi-demokracii a nesvobodná nedemokracii (Hőgstrőm 2013: 

34,36,41). 

Samozřejmě je nutné zmínit, že i index demokracie vytvořený organizací Freedom 

House čelí kritikám, které se vztahují jak na přílišnou širokost maximalistické koncepce 

demokracie (Munck, Verkuilen 2002: 28, McClintock, Lebovic 2006: 32), tak 

na jednotlivé metodologické postupy při hodnocení demokracie. Jedním z největších 

problémů je neveřejnost údajů hodnocených proměnných, a jakým způsobem byly 

hodnoty kumulovány v procesu celkového hodnocení (McClintock, Lebovic 2006: 32-

34). Přesto je dle mého názoru index Freedom House vhodný pro účely této práce. 

1.3.2 Nezávislá proměnná a příčinné mechanismy 

Tato práce je založena na existenci tzv. minerální ekonomiky, tedy naší nezávislé 

proměnné, od které se odráží další studium problematiky v této práci s ohledem na 

                                                 

2
 Podrobný popis toho, co Freedom House zahrnuje pod politická práva a osobní 

svobody lze najít zde: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-

2016/methodology (Freedom House 2016a). 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2016/methodology
https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2016/methodology
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ekonomické a demokratické vystupování vybraných zemí (Peru, Bolívie a Chile). 

Minerální ekonomiky jsou země, jejichž HDP je tvořeno alespoň 8% z nerostného 

sektoru, nerostný sektor současně tvoří alespoň 40% celkových exportních příjmů. 

Země založené na těžbě nerostů se dají rozdělit do dvou kategorií, těmi jsou producenti 

uhlovodíků a producenti tvrdých minerálů (Auty 1993: 3, 6). S existencí minerální 

ekonomiky je spjata existence tzv. rentiérského státu. Rentiérský stát je takový, který 

odvozuje všechny nebo podstatnou část svých příjmů v podobě renty z primárních 

zdrojů. Tyto renty pocházejí od zahraničních jedinců, podniků, či vlád (Mahdavy 1970: 

428, Ross 2001: 329). Jedná se o dominanci renty v ekonomice, o závislost ekonomiky 

na dané rentě, přičemž žádná nebo malá část pracujících je zahrnuta v tvorbě renty, 

vláda je hlavním příjemcem rent (Beblawi 1990: 87-88). Renta je definována jako 

nadprůměrný zisk pocházející z čerpání přírodních zdrojů, který zůstane po odečtení 

všech nákladů na produkci a dopravu spojenou s čerpáním přírodních zdrojů (Dunning 

2008: 39). 

Dále je nutné definovat a představit operacionalizaci zprostředkujících 

proměnných, které nám přiblíží příčinný mechanismus. Pokud jde o operacionalizaci 

ekonomické závislosti na minerálech a míry rentiérství, bude využito víc indexů. 

Závislost na přírodních zdrojích bude měřena jako podíl exportu přírodních zdrojů na 

HDP. Míra rentiérství bude potom měřena jako procentuální podíl rent na HDP. Tato 

práce využije oba tyto ukazatele s tím, že budou započítávány pouze příjmy z minerálů, 

a ne z ostatních přírodních zdrojů. Dle dostupnosti dat budou přidány další ukazatele – 

podíl exportu minerálů na celkovém exportu, či produktivita sektoru přírodního 

bohatství měřena dle roční procentuální změny. V úvahu budou brány změny cen 

minerálů v čase na světových trzích či investice do sektoru nerostného bohatství. 

Příčinné mechanismy budou vycházet z práce představené M. Rossem. Ross 

představil tři příčinné mechanismy pro závislost na přírodním bohatství (zejména na 

ropě). Těmi jsou - rentiérský efekt, represivní efekt a modernizační efekt, které dle 

autora brání rozvoji demokracie (Ross 2001: 327, 332).  

Ross představuje rentiérský efekt, který předpokládá, že vlády států, které zakládají 

své bohatství na nerostném bohatství, jsou schopné udržovat nízkou úroveň zdanění, 

čímž zabraňují společenským tlakům na politickou elitu a snižují její odpovědnost. 
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Vlády tak snižují snahu společnosti o politickou participaci. Stejně tak mohou vlády 

tímto způsobem bránit vzniku nezávislých skupin a organizací. Obecně fiskální politika 

ovlivňuje typ režimu – vlády založené na nerostných rentách mají vyšší inklinaci k 

autoritářskému režimu (Ross 2001: 332-335).  Rentiérský efekt bude zkoumán na 

základě studia daňových a sociálních politik daných zemí (Ross 2001: 347). Tato data 

budou zhodnocena s ohledem na celkovou chudobu země, či redistribuci příjmů. 

Represivní efekt je představen tak, že režimy založené na nerostném bohatství 

využívají příjmy z přírodního bohatství ke zvýšení vnitřní bezpečnosti (vytvoření 

armády), mají tedy prostředky k potlačení demokratických tendencí v zemi a udržení 

autoritářského režimu. Nerostné bohatství také může způsobovat etnické a regionální 

konflikty, protože je geograficky ohraničené (Ross 2001: 335-336). Represivní efekt 

bude zkoumán na základě studia výdajů na bezpečnostní složky státu (Ross 2001: 350-

351). 

Modernizační efekt je odvozen od modernizační teorie, která předpokládá vývoj 

demokracie na základě sociálních změn a kulturního vývoje (např. vzdělání). Země, 

jejichž přírodní bohatství je založeno na nerostných surovinách, neprojdou potřebnou 

sociální a kulturní změnou, která by vedla k nastolení demokratického režimu (Ross 

2001: 336-337). Modernizační efekt bude zkoumán na základě míry vzdělání, 

urbanizace, atd. (Ross 2001: 351-356). 

Protože tato práce vykazuje zejména kvalitativní charakter, výše zmíněné 

kvantitativní ukazatele budou pouze nástrojem pro podporu/vyvrácení naší hypotézy. 

Kvantitativní ukazatele budou doplňovat kvalitativní analýzu. 

Je potřeba zmínit, že v této práci bude zohledněno, zda a jak se rentiérský stát 

podílí na špatných ekonomických a demokratických výsledcích, ale je nutné přiznat, že 

v této práci nejsme schopni obsáhnout široké množství dalších proměnných, které 

mohou ovlivňovat míru demokracie. 

Pro komplexnost této práce by měli být zahrnuty i další proměnné vysvětlující 

závislou proměnnou.  Např. Herb ve své práci zdůrazňuje zejména vliv regionu, který 

může determinovat úroveň demokracie, stejně tak jako ji může determinovat závislost 
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na nerostném bohatství (Herb 2005: 310-311).  Proto bude v této práci zahrnuta 

proměnná vliv regionu, která bude měřena pomocí dat z Freedom House.  

1.4 Výběr případů 

Tato práce se zabývá srovnáním tří vybraných zemí Latinské Ameriky, které jsou 

významnými vývozci nerostných minerálů. Jedná se o Peru, Bolívii a Chile. Výběr 

případů je založen na dvou hlavních kritériích – zkoumané země jsou minerálními 

ekonomikami, druhým kritériem je výskyt nedemokratického zřízení v těchto zemích. 

Peru je země bohatá na naleziště různých nerostů (od mědi po zlato) (Roedl 

2003: 102). Peru splňuje kritérium výskytu nedemokratického uspořádání. Politická 

situace v Peru je charakterizována střídáním armádních a civilních autoritářských 

režimů, popřípadě i demokratických režimů, kdy jsou vlády provázeny spory spojenými 

s minerálním bohatstvím země (Roedl 2003: 75-86, 96). 

Bolívie je další zemí Latinské Ameriky, která je významným vývozcem 

minerálů, ale i ropy a zemního plynu. Nerostné bohatství dokázalo udržet u vlády elitu, 

která profitovala právě z tohoto minerálu. Nedemokratické režimy tržily z příjmů 

z přírodních zdrojů, mezi lety 1985-2005 Bolívie prošla demokratickou fází, která byla 

v roce 2005 vystřídána vládou Evo Morálese (Dunning 2008: 231-253). 

Chile je jeden z nejvýznamnějších rentiérských států v Latinské Americe, ale 

také jedna ze stabilních demokracií do roku 1973. V roce 1973 armáda nastolila 

autoritářský režim pod vedením A. Pinocheta, který byl ukončen v roce 1990, kdy byl 

obnoven demokratický režim. Ekonomika Chile je založena zejména na dvou 

komoditách – dusičnanu sodném (chilský ledek) a mědi (Dunning 2008: 213-214). 

Peru, Bolívie i Chile jsou vhodnými případy pro naši práci, protože u nich lze 

pozorovat výskyt nedemokratického režimu a zároveň jsou minerálními ekonomikami. 

Tato práce se tak bude snažit dokázat, zda mezi těmito dvěma proměnnými existuje 

vztah, a jak se tento vztah projevuje. 
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2 Teorie prokletí přírodních zdrojů 

Tato kapitola představuje teorii prokletí přírodních zdrojů, která je základem, od 

kterého se bude odvíjet analytická část práce. Teorie bude nejprve obecně představena, 

širší pozornost bude věnována teorii z hlediska minerálů. Na základě teorie jsou 

formulovány hypotézy, proměnné a kauzální mechanismy, které budou v poslední 

kapitole empiricky analyzovány na případech Peru, Bolívie a Chile. Zvláštní součástí 

této práce je také představení teorie z hlediska mezinárodních vztahů, což je pro náš 

výzkum stejně důležité jako teorie samotná. Mezinárodní aspekt teorie prokletí 

přírodních zdrojů byl podle mého názoru dosud přehlížen, a to přesto, že je teorie 

integrální součástí studia mezinárodních ekonomických vztah. Na teorii bylo často 

nahlíženo z hlediska politologie, v souvislosti s výzkumem demokracie. Mezinárodní 

dimenze zahrnuje vliv mezinárodních aktérů a mezinárodních událostí, které ovlivňují 

vnitropolitické procesy. Mezinárodní aspekt je logický vzhledem k povaze teorie, která 

je v podstatě založena na interakci mezi mezinárodními a vnitropolitickými aktéry. 

Jedním z nejdůležitějších aspektů teorie je závislost na vnějších aktérech a faktorech, 

konkrétně závislost na světovém trhu, na cenách na světových trzích, či na odběratelích 

nerostného bohatství. Zdůraznění mezinárodně-vědního aspektu je tedy více než 

žádoucí. 

Nejprve představím teorii prokletí přírodních zdrojů a základní myšlenky, z 

nichž teorie vychází. Teorie reprezentuje negativní kauzální vztah mezi exportem 

primárních surovin a úrovní demokracie. Obecně řečeno se jedná o to, jakým způsobem 

je ovlivňována demokracie, ale také ekonomické výsledky zemí. Tato práce vychází z 

předpokladu, že je demokracie ovlivnitelná, dokonce závislá na ekonomických, 

sociálních či kulturních, ale i mezinárodních determinantech (Karl 2007: 20-24; Rudra, 

Jensen 2011: 639-640). 

Nyní k samotné teorii prokletí přírodních zdrojů. Je nutné krátce zmínit teorie a 

myšlenky, které předcházely rozvoji teorie samotné. Dlouhou dobu byla chápána 

přítomnost nerostných surovin jako pozitivní aspekt pro ekonomický i politický vývoj 

zemí. Představitelem této teze je S. M. Lipset, který v díle Some Social Requisities of 

Democracy: Economic Development and Political Legitimacy z roku 1959 teoreticky i 
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empiricky zkoumal, za jakých podmínek je možné prosazení a udržení demokratického 

systému (Lipset 1959). Lipset došel k závěru, že existuje pozitivní vztah mezi 

ekonomickou vyspělostí, tedy bohatstvím země, a demokracií (Lipset 1959: 71), 

přičemž tento vztah byl chápán jako nepřímý. Nejdůležitějším rysem je dle Lipseta 

úroveň ekonomického rozvoje, ale jako rozhodující chápe Lipset vedlejší procesy spjaté 

s ekonomickým rozvojem, např. proces industrializace, míra urbanizace, či vzdělání 

(Lipset 1959: 75). Někteří autoři došli k závěru, že obecný ekonomický rozvoj 

zahrnující industrializaci může vést k demokracii, ale bohatství založeném na ropě a 

pravděpodobně i jiném přírodním bohatství rozhodně k demokracii nevede. Někteří 

autoři tvrdí, že bohatství obecně vede ke změnám v sociální struktuře a politické 

kultuře, což následně může vést k demokracii (Herb 2005: 300). Otázkou tedy je, jaké 

faktory vedou k demokracii. 

Lipsetova teze a její následné potvrzení se staly základem modernizační teorie, 

která spojuje ekonomickou vyspělost se sociální. Ekonomická a sociální vyspělost je 

prerekvizitou politické demokracie. Je potřeba zdůraznit, že Lipset, a na něj navazující 

teoretici modernizace, se nezabývali demokracií jako takovou, ale spíše 

socioekonomickou vyspělostí (Arat 1988: 21-22). 

Přestože byly modernizační teorie empiricky testovány a široce přijímány, 

objevovaly se výjimky, které popíraly předpoklady modernizační teorie. 

Socioekonomický vývoj ne vždy korespondoval s politickým vývojem. Tyto výjimky 

vysledovali nejprve odborníci zabývající se studiem regionu Blízkého východu, kde je 

vysoká koncentrace zemí bohatých na přírodní zdroje, konkrétně ropu, a kde je zároveň 

vysoká koncentrace nedemokratických režimů. Studium těchto zemí se stalo základem 

teorie prokletí přírodních zdrojů (Mahdavy 1970, Beblawi 1990). Další práce se 

zabývaly rozšířením teorie i na jiné regiony a jiné nerostné bohatství než pouze na ropu 

(Ross 2001: 327). Od 80. let se ve větším množství objevuje literatura zabývající se 

přítomností nerostných surovin jako možné překážky pro ekonomický, politický, či 

sociální vývoj země. Konkrétní případy byly v rozporu, některé země vykazovaly dobré 

výsledky v oblasti demokracie a některé špatné (Rosser 2006: 7). V roce 1988 představil 

A. Gelb komparativní studii, ve které se zabýval dopadem ropných boomů (1973 a 

1979). Došel k závěru, že potenciální výhody plynoucí ze zisků pro země bohaté na 

ropu nebyly naplněny, a to ve smyslu ekonomického i politického rozvoje (Gelb 1988). 
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T. L. Karl ve svém díle The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro States studuje 

různý vývoj zemí bohatých na ropu v období boomu ropy 70. Autorka spojuje 

ekonomické, politické a sociální prvky, které předurčují politickou povahu ropných 

zemí. T. L. Karl vysvětluje, proč ropa ve svém důsledku destabilizuje režimy a 

demokratické atributy zemí (Karl 1997). Zásadní práci na téma vztahu přírodních zdrojů 

a demokracie vytvořil M. Ross – Does Oil Hinder Democracy? Ross statisticky testoval 

tezi, že přírodní bohatství má negativní vliv na ekonomické a demokratické výsledky 

země a tuto tezi svým testováním potvrdil (zejména z hlediska vývozu ropy, jak již 

vypovídá z názvu) (Ross 2001). M. Herb definuje prokletí přírodních zdrojů jako vztah 

mezi exportem přírodních zdrojů a víceméně negativními politickými, ekonomickými a 

sociálních důsledky, které export přináší (Herb 2005: 298). Je možné vypozorovat, že 

fenomén, který teorie prokletí přírodních zdrojů představuje, není železným pravidlem, 

ale spíše často se opakující tendencí (Davies 1995: 1765).  

Je třeba upřesnit, jak správně nahlížet na teorii. Dle některých autorů je často na 

teorii prokletí přírodních zdrojů mylně nahlíženo. Správné je chápat prokletí přírodních 

zdrojů tak, že přírodní bohatství nesnižuje samo o sobě úroveň demokracie, ale snižuje 

pravděpodobnost demokracie (Wiens, Poast, Clark 2014: 783). S tím souvisí to, proč 

jsou některé země, které disponují přírodním bohatstvím, úspěšnými demokraciemi. 

Někteří autoři předpokládají, že tam, kde již existují vyspělé demokratické instituce
3
, 

nejsou takové tendence na obohacování se na úkor většiny, či politické potlačování 

obyvatelstva (Wiens, Poast, Clark 2014: 785). 

Ačkoli byly stěžejní termíny této práce již konceptualizovány v kapitole 

Výzkumný rámec, s ohledem na teorii prokletí přírodních zdrojů je nutné si některé tyto 

termíny připomenout. S existencí zemí postižených prokletím přírodních zdrojů úzce 

souvisí existence tzv. rentiérského státu. Rentiérský stát je stát, který odvozuje 

                                                 
3
 Příkladem je i Nizozemí a úspěšné překonání holandské nemoci (Vostroknutova 

2010). Dále např. Kanada, Norsko, Velká Británie, či USA (Wiens, Poast, Clark 2014: 

785).  Dalším příkladem úspěšného překonání holandské nemoci v souvislosti se 

kvalitními státními institucemi je Namibie (Malmström, Poulsen 2009: 2). 
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většinovou část svých příjmů, nebo dokonce všechny své příjmy z tzv. rent
4
, které 

pocházejí od zahraničních aktérů, ať máme na mysli jedince, státy, či jiné aktéry 

(Mahdavy 1970: 428, Ross 2001: 329). Jedním z prvních, kdo definoval rentu, byl H. 

Beblawi. Beblawi ji definoval jako zisk, který přichází ze zahraničí přímo vládě, 

přičemž do produkce tohoto zisku je zapojen jen omezený počet lidí, na druhé straně se 

většina podílí na spotřebě tohoto zisku (Beblawi 1990: 87-88). Renta pocházející 

z přírodních zdrojů je zisk, který představuje ekonomickou návratnost zdrojů vložených 

do získávání přírodních zdrojů spolu s náklady na dopravu (Dunning  2005: 4).  

Důležité je zmínit, že hlavními, nebo jedinými, příjemci rent jsou vlády (Losman 2010: 

427). Důležitým aspektem je také to, že jen malá část obyvatelstva se podílí na tvorbě 

rent. To znamená, že takto nabyté bohatství je výsledkem neočekávaných zisků 

pramenících z exportu přírodních zdrojů. Tyto neočekávané zisky jsou současně 

naprosto nezávislé na úsilí obyvatelstva (Herb 2005: 298).  

Teorie prokletí přírodních zdrojů se nejvíce dotýká třech hlavních oblastí – 

nerostné suroviny mají vliv na ekonomický výkon země, na typ režimu, neboli 

demokratizaci a úroveň demokracie, a také na možnost výskytu konfliktu (Rosser 2006: 

8-10). Postupně představíme všechny důležité oblasti. 

2.1 Ekonomické aspekty teorie prokletí přírodních zdrojů 

Základní premisou je, že určité množství přírodních zdrojů umožňující 

pohodlnost (nebo určitých druhů přírodních zdrojů) snižuje ekonomický růst. 

Ekonomicky slabé výsledky se netýkají pouze ekonomického růstu, ale tím pádem i 

nízké exportní diverzifikace, nestability příjmů z exportu, inflace, vysokého 

zahraničního zadlužení, nezaměstnanosti, korupce, chudoby, či nedostatečného lidského 

rozvoje (Rosser 2006: 8-9). 

Nejvýznamnějším jevem, se kterým se můžeme setkat v zemích exportující 

přírodní zdroje, v rentiérských státech, je tzv. Holandská nemoc (Neumayer 2004: 

                                                 
4
 Renta zde není chápána jako makroekonomický jev definovaný Smithem – výnos 

z držby půdy. Renta je zde charakterizována výnos získaný bez námahy (Beblawi 1990: 

49-50). 
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1628). Tento jev označuje situaci, kdy je ekonomicky oblast nerostného bohatství na 

vzestupu, zatímco výroba a zemědělství na ústupu. Holandská nemoc, přesněji boom 

v oblasti přírodního bohatství, způsobuje deindustrializaci země, protože se dané země 

soustředí na rozvoj sektoru přírodního bohatství. Tento jev byl pojmenován a popsán 

dle konkrétního příkladu, kdy Holandsko v 60. a 70. letech zažilo boom v oblasti 

nerostného bohatství na základě objevení ložisek plynu, a to na úrok ostatních 

obchodovatelných komodit (Davies 1995: 1768). Zpráva o objevení plynových ložisek a 

její zaznamenání akciovými trhy vystřelila směnný kurz nizozemského gludenu nahoru. 

V důsledku toho klesala konkurenceschopnost ostatních exportních obchodovatelných 

komodit v zahraničním obchodu (Stiglitz 2004, Auty 1993: 3-5). Obecně dochází 

k tomu, že export obchodovatelných komodit, jiných než přírodní zdroje, klesá a jejich 

roste import. Vlády obvykle reagují restrikcemi importu a subvencováním exportu. To 

přináší další narušování přirozeného obchodu přilákáním investic do nákladného 

výrobního sektoru, který subvencuje import. Vysoké náklady na výrobu upozaďují 

zemědělský sektor a dále snižují konkurenceschopnost všech obchodovatelných 

komodit, včetně přírodních zdrojů. Tím pádem se snižuje diverzifikace ekonomiky, což 

vede k vyšším náchylnostem na výkyvy ve světové agregátní poptávce (Mikesell 1997: 

194). 

Země vyvážející nerostné bohatství se často potýkají s problémem, který 

vyvolává další ekonomické i politické obtíže potíže. Tím problémem je volatilita cen 

přírodního bohatství (ropy, minerálů) na světových trzích. Cena přírodního bohatství na 

světových trzích je důsledkem i příčinou ekonomických problémů, se kterými se 

přírodně-bohaté země potýkají (Sachs, Warner 1997: 9-10). To znamená, že země 

bohaté na přírodní bohatství jsou náchylné k často se opakujícím ekonomickým šokům 

(Karl 2007: 6). Tyto země jsou náchylnější k ekonomickým výkyvům, protože ostatní 

sektory ekonomiky jsou silně upozaděny, nebo neexistují vůbec. Tento problém je 

spojen s výše zmíněnou holandskou nemocí (Auty 1993: 17-20). Jak již bylo řečeno 

častým jevem, který můžeme pozorovat u prokletí přírodních zdrojů je, že ekonomiky 

méně závislé na tradičních obchodovatelných komoditách mohou hůře odolávat 

globálním cenovým šokům než vyváženější ekonomiky
5
 (Mikesell 1997: 193). 

                                                 
5
 Příkladem je Rusko s ekonomikou založenou na exportu energií a zemního plynu, 

nedokázalo diverzifikovat svou ekonomiku a je tak vystavené problémům holandské 
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Důvodem toho jsou mimo jiné i přehnaně optimistické prognózy ohledně cen 

primárních komodit na světových trzích, které mohou omezovat dlouhodobý růst 

(Davies 1995: 1769). 

Dalším podobným problémem může být situace, kdy minerální boom způsobí 

příliš optimistické prognózy ohledně budoucích příjmů z minerálů a vlády si mohou 

oproti těmto očekávaným příjmům půjčovat. Pokud se tyto prognózy nenaplní, 

ekonomika může čelit stagnaci a recesi
6
 (Davies 1995: 1769). S tímto souvisí 

nepravidelné příjmy nerostných ekonomik a jejich následná nerovnoměrná distribuce, 

zejména v sociální oblasti. V období ekonomické recese můžeme u nerostných 

ekonomik pozorovat některé fenomény, jako např. ochranu upadajících odvětví, 

destabilizaci politiky směnných kurzů, negativní zásahy vlády, které ovlivní růst 

jednotlivých ekonomických sektorů (Davies 1995: 1769). 

Ekonomiky založené na přírodním bohatství se také mohou potýkat s problémem 

neuváženě velké spotřeby v období ropných/minerálních boomů. V této chvíli se 

ekonomiky potýkají s náhlým přísunem finančních prostředků, které nejsou vhodně 

investovány, zejména pokud v daných ekonomikách existují restrikční politiky pro 

investice v zahraničí. Často dochází také ke korupci, politickým konfliktům, či 

nedostatečnému rozvoji ekonomických institucí (Neumayer 2004: 1628-1629). Tento 

bod je úzce spjat s chováním politických elit. V ekonomikách, kde je vysoký poměr rent 

vůči HDP můžeme pozorovat tendence k vlastnímu obohacování na úkor investic. 

Výsledkem je tzv. predatory state
7
. V tomto případě je neustále prodlužována závislost 

na nerostném bohatství a nejsou rozvíjeny další sektory ekonomiky. Můžeme se 

                                                                                                                                               

nemoci, zejména ekonomickým výkyvům (Movchan 2017). Analogické problémy lze 

sledovat v ekonomickém vývoji např. v Saudské Arábii, obecně ve všech zemích 

orientujících se na export primárních zdrojů v Latinské Americe, sub-saharské Africe, či 

na Blízkém východě (Mikesell 1997: 191-194). 

6
 Příkladem může být situace v Mexiku, Venezuele, či Nigérii v 80. letech (NRGI 

Reader 2015). 

7
 Příkladem zemí bohatých na přírodní zdroje, které se staly tzv. predatory states, jsou 

země sub-saharské Afriky, např. Demokratická republika Kongo (Robinson 2001: 

22,28).  
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dokonce setkat s umělým vytvářením pracovních míst, které ústí ve vytvoření 

přebujelého byrokratického aparátu. Můžeme se setkat i s kroky, které brání 

strukturálním reformám. Celá občanská společnost je závislá na státu. To vše 

v konečném důsledku vede k tomu, že se přirozeně nediverzifikuje ekonomika (Auty 

2004: 6-8). 

Další problém u zemí s přírodním bohatstvím je téměř neexistující, nebo velmi 

nízké zdanění obyvatelstva. Demokratické procesy jsou nemožné bez správného 

zdanění, které umožní další politickou, ekonomickou i sociální reprezentaci 

obyvatelstva. Vládnoucí elita tak získává svou podporu skrze štědrou distribuci příjmů 

z rent, nežli podporu prostřednictvím spravedlivého zdanění a následné redistribuci 

těchto zisků (Herb 2005: 297-298). 

Jak již bylo zmíněno výše, ekonomické prvky prokletí přírodních zdrojů se více 

či méně prolínají s politickými, které si blíže představíme nyní. 

2.2 Politické aspekty teorie prokletí přírodních zdrojů 

V politické oblasti teorie se předpokládá, že země bohaté na nerostné bohatství 

mají menší šanci na prosazení a udržení demokratického režimu (Ross 2001: 328, 

Rosser 2006: 10). Například Collier a Hoeffler se zabývali vztahem mezi nerostným 

bohatstvím a demokracií a došli k závěru, že přírodní bohatství může mít negativní 

vztah na demokracii. Statistickým analyzováním této problematiky došli k závěru, že 

země bohaté na přírodní bohatství mají tendence být autokraciemi spíše než 

demokraciemi (Collier, Hoeffler 2007: 32-33). Přírodní zdroje mají tendence oslabovat 

demokracii, a to různými, spolu propojenými mechanismy – od získávání finančních 

prostředků, přes jejich přerozdělování, až po chování politických elit (Karl 2007: 20-

23). 

Často se objevuje tzv. rent-seeking situace, volně přeloženo jako těžba renty, se 

kterým se přírodně-bohaté země potýkají. Těžbu renty lze charakterizovat jako politické 

aktivity, které mají za cíl vytvořit, získat, nebo změnit práva nebo instituce, se kterými 

jsou renty propojeny, a to samozřejmě ve svůj prospěch. Tyto aktivity tvoří konkrétně 

např. lobbying, politické přesvědčování, či donucování, nebo podplácení, aktivity 
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spadající pod klientelismus a korupci. Toto chování je účelově prováděno za jediným 

cílem, kterým je získávání rent (Di John 2011: 171-172). 

Jako jeden z dalších autorů, kterýs se zabývá teorii prokletí přírodních zdrojů je 

L. Wantchekon. Wantchekon ve své práci také empiricky prokázal negativní vliv 

nerostného bohatství na demokratický režim. Hlavním argumentem jeho práce je, že 

politický režim je v určitých případech závislý na úrovni závislosti na přírodních 

zdrojích. Autorovy argumenty vysvětlující proč některé země vykazují horší 

demokratické výsledky než jiné, jsou založené na síle, respektive slabosti státních 

institucí. Pokud jsou státní instituce slabé a netransparentní, neočekávané zisky 

z nerostných surovin mají tendenci podpořit a udržet již existující autoritářskou vládu. 

Vládnoucí elita se drží své funkce pomocí zisků z přírodních zdrojů. Stejně tak mohou 

slabé státní instituce vytvořit takové konfliktní prostředí v politických volbách, které 

vyvolá politickou nestabilitu a podpoří autoritářskou vládu. V podstatě v nerostně-

bohatých zemích existuje boj mezi politickou elitou o nerostné bohatství, není zde tak 

vytvářen prostor pro ideologie a boj mezi jiným politickými tématy, které se objevují 

v běžných demokratických zemích (Wantchekon 2002: 2-6, 26).  

Dalším pohledem na teorii je to, že přírodní bohatství snižuje možnost 

demokratického zřízení, protože vlády bohaté na přírodní bohatství mají a užívají 

prostředky z tohoto bohatství na posílení vnitřní bezpečnosti. Se silnou pozicí 

bezpečnostních sil je zde menší pravděpodobnost pro organizaci opozice. Dalším 

argumentem je, že v zemích s přírodním bohatstvím neprobíhají sociální a kulturní 

změny, které by pomohly možnému rozvoji demokratického režimu (Rosser 2006: 20-

21).  

Vlády, které získávají velkou část příjmů z rent, již nejsou nuceny získávat své 

příjmy zdaněním obyvatelstva a současně mohou poskytovat štědré sociální služby. To 

může vyústit v situaci, kdy neexistuje tlak ze strany obyvatelstva na vládu. Takovéto 

nastavení mezi vládou a obyvatelstvem země lze chápat jako pokřivené. Jedinou hybnou 

ekonomickou silou jsou příjmy z rent a jejich následná distribuce. Není potom žádným 

překvapením, že vybraní příjemci rent, jako např. vládnoucí elity, či geograficky 
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ohraničené regiony, získávají silné dotace od státu a stávají se na státu závislými
8
. 

V takovýchto zemích existuje místo politické participace obyvatelstva pouze loajalita 

vůči vládnoucí elitě, která se snaží získat co největší finanční prostředky (Losman 2010: 

429-430). Politické elity jsou téměř nezávislé, redistribuce prostředků je rozhodována 

na ad hoc bázi za účelem nejvyšší efektivnosti zavedeného systému. Lze pozorovat i 

centralizační tendence, nezájem o lokální politiku, a nakonec téměř nulovou 

zodpovědnost vůči obyvatelstvu (Karl 1997: 190). Politické elity se tak stávají 

autonomními jednotkami v oblasti rozhodování a utváření politik nezávislými na 

obyvatelstvu. Tyto faktory následně přispívají k zakonzervování sociálních struktur ve 

společnosti, což je jedna z překážek k cestě k demokracii (Herb 2005: 298). Politické 

elity mají samozřejmě přístup k širokým finančním prostředkům, které umožňují 

korupci, uplácení, manipulování voleb, atd.
9
 (Collier, Hoeffler 2007: 9). 

Pro analytický účel této práce budou využívány kauzální mechanismy navržené 

Rossem, které vysvětlují, jak ropa brání udržení a rozvoji demokracie. Ross představuje 

tři kauzální mechanismy, které se mohou, nebo nemusí doplňovat. Tyto efekty již byly 

představeny v kapitole Výzkumný rámec, zde si je krátce připomeneme. Rentiérský 

efekt přepokládá, že vlády jsou schopné udržovat nízké zdanění, a tím zabraňují tlaku na 

politickou elitu a její politickou odpovědnost. Stejným způsobem, prostřednictvím 

příjmů z nerostného bohatství může vládnoucí elita eliminovat případnou opozici (Ross 

2001: 332-335). Represivní efekt předpokládá, že budou zvyšovány výdaje na budování 

ozbrojených složek, které budou eliminovat případné demokratické tendence, nepokoje 

obyvatel, či vzestup opozice (Ross 2001: 335-336). Poslední, modernizační efekt 

nevylučuje socio-kulturní vývoj zemí, avšak zdůrazňuje, že nedochází k dostatečné 

modernizaci v oblasti sociální a kulturní, která by mohla působit na změnu režimu (Ross 

2001: 336-337). 

                                                 
8
 Tato situace označuje tzv. patron – client relationship (Losman 2010: 429). 

9
 Příkladem zemí využívající zisky z přírodních zdrojů jsou arabské absolutistické 

monarchie – Bahrajn, Omán, Katar, Jordánsko, Kuvajt, či Saudská Arábie (Levins 2013: 

388). Příkladem z oblasti Latinské Ameriky je např. Venezuela (Dunning 2005: 3). 
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2.3 Prokletí přírodních zdrojů a konflikty 

Ačkoli není naším cílem výzkum konfliktů a důvodů jejich vzniku, je třeba alespoň 

okrajově zmínit propojení mezi prokletím přírodních zdrojů a konflikty. Hlavní tezí je, 

že v zemích s určitým množstvím přírodních zdrojů se často objevují občanské 

konflikty. Někteří autoři dokonce zmiňují souvislost s přírodními zdroji a délkou 

průběhu konfliktů, které jsou delší, než v zemích bez přírodního bohatství. Dále je 

výskyt přírodního bohatství spojován také s horšími úspěchy v oblasti peace-buildingu 

(Rosser 2006: 9-10). Jedním z hlavních důvodů vzniku těchto konfliktů je geograficky 

ohraničená lokalizace přírodních zdrojů a snaha získat tyto oblasti, nebo alespoň 

ekonomické zisky z těchto oblastí. Na druhou stranu v rukou opozice se přírodní zdroje 

mohou být využívány jako zdroj pro financování opozičních ozbrojených sil -  zdroj pro 

platby platbu rebelům, jejich zbraní, či dokonce armády
10
. Místí obyvatelstvo se také 

často bouří kvůli důsledkům exploatace přírodních zdrojů
11

. (Rosser 2006: 17-18).  

2.4 Minerální ekonomiky a teorie prokletí přírodních zdrojů 

Většina prací na téma teorie prokletí přírodních zdrojů se zabývá problematikou 

ropy, jejího vývozu, a důsledků, které ropné bohatství přináší. V této práci se podívám 

na problematiku prokletí přírodních zdrojů z jiného úhlu. Budu se zabývat zeměmi, 

které také disponují přírodním bohatstvím, konkrétně minerály, a budu zkoumat, jaký 

mají tyto minerály vliv na ekonomické a demokratické výkony daných zemí. Nyní si 

představím základní myšlenky vycházející z literatury, která se zabývá minerálními 

ekonomikami a prokletím přírodních zdrojů. 

                                                 
10

 Secesionistické tendence lze pozorovat zejména, ale nejen, v afrických 

multietnických zemích, např. Demokratické republice Kongo a území Katangy (ropa) a 

Biafry (diamanty), ale i Indonésii (Aceh). Financování rebelských skupin v Angole, či 

Kambodži. Kolumbijské hnutí FARC zase usilovalo o politickou změnu (Collier, 

Hoeffler 2012: 299-302). 

11
 Zde mluvíme zejména o environmentálních důsledcích, špatném nebo nijak 

kompenzovaném vyvlastňováním půdy, neadekvátních pracovních příležitostech, atd. 

(Rosser 2006: 17). To platí zejména pro Latinskou Ameriku, kde bojuje o svá socio-

ekonomická a pracovní práva zejména domorodé obyvatelstvo (Ross 2014: 133-136). 
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 Ross si ve své stěžejní práci zabývající se propojením přírodního bohatství s 

výskytem nedemokracie klade mezi jinými i otázku, jestli i jiné typy přírodního 

bohatství, mimo ropu, mají negativní efekt na demokratizaci, či udržení demokracie. 

Ross dochází k závěru, že minerály vytvářejí renty, jejichž příjemcem je primárně stát 

nebo státem vlastněné korporace
12

 (Ross 2001: 327-332). Sektor přírodního bohatství 

minerálních ekonomik je tvoří alespoň 40% exportních výnosů a 8% HDP. Lze rozdělit 

dvě základní kategorie v minerálním sektoru – producenti uhlovodíků a tvrdých 

minerálů. Důležitou poznámkou je, že prokletí přírodních zdrojů se většinou týká 

cenných neobnovitelných zdrojů (Auty 1993:3-6). Je tedy jasné, že např. soli prokletí 

přírodních zdrojů nezpůsobí. Cenné neobnovitelné zdroje jsou unikátní v několika 

oblastech – dlouhý čas získání těchto zdrojů, náročnost jejich získávání, volatilita 

získávání těchto zdrojů, cena, specifický charakter těchto zdrojů spojený s unikátním 

využitím, ale zejména jejich vyčerpatelnost (NRGI 2015). Dalším bodem je, že u těchto 

přírodních zdrojů nutné minimální zpracování – jedná se o tvrdé minerály, ropu, dřevo a 

některé zemědělské komodity (Ross 1999: 298). Ross na základě statistického výzkumu 

došel k závěru, že nejen ropa, ale i minerály mají negativní efekt na proces 

demokratizace. Ross ale u tohoto závěru podotknul, že minerální ekonomiky trpí 

rentiérským efektem, avšak nezažívají represivní efekt, dokonce jsou zde i malé důkazy 

pro přítomnost modernizačního efektu (Ross 2001: 356-357). Další autoři, jako např. 

Auty, dodávají, že vývoz minerálů sice tvoří renty, ale v menším měřítku než vývoz 

ropy (Auty 1998: 1). Avšak podle statistik lze vyvodit, že jsou si ropné a minerální 

ekonomiky více podobné, než odlišné. Například v 70. letech, dekádě boomů přírodních 

zdrojů, prokazovaly špatné ekonomické výsledky
13

 jak vývozci ropy, tak vývozci 

                                                 

12
 Ross ze seznamu problematických komodit vyloučil zemědělství a zemědělské 

produkty, více viz Ross 2001 (Ross 2001: 331-332). V současné době se však 

v seznamu problematických komodit objevují nové, např. voda. Více lze dohledat 

v článku N. Rudry – Openness and the Politics of Potable Water (Rudra 2011). 

13
 Např. studie Světové banky zaměřena na dobu mezi roky 1971-1983 ukazuje, že 

vývozci ropy a minerálů vykazovali horší výsledky než země chudé na přírodní 

bohatství, další průzkumy ukazují, že růst HDP na obyvatele byl u přírodně-bohatých 

zemí poloviční, než u ostatních. Poměr exportu minerálů k HDP byl vysoký, ale celkové 

tempo růstu ne.  Některé studie jsou ale v rozporu s tímto tvrzením, např. Davies tvrdí, 
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minerálů (Ross 1999: 300). Pokud mluvíme konkrétně o ceně minerálů, ekonomiky 

závislé na jejich vývozu vykazovaly růst mezi lety 1960 a 1970, dokonce i v dekádě 80. 

let, kdy stále stoupaly ceny minerálů. Poté ceny minerálů klesaly a stejně tak i minerální 

ekonomiky. Důvodem těchto výkyvů je, že minerální ekonomiky nebyly schopné 

přizpůsobit své hospodářské politiky cenové volatilitě (Mikesell 1997: 191-193). Stejně 

jako jiné přírodně-bohaté země, minerální ekonomiky jsou vystaveny Holandské 

nemoci (Auty 1993: 15-17). Tyto negativní efekty byly vysledovány zejména v zemích 

Latinské Ameriky (Davies 1995: 1767). 

Minerální ekonomiky jsou kapitálově náročné, zaměstnávají malý zlomek 

pracovní síly daných zemí a čerpají velké množství kapitálu z cizích zdrojů. Minerální 

ekonomiky také vykazují tendenci nedostatečné diverzifikovanosti struktury 

ekonomiky, kdy jsou zakládány továrny pro poskytování dalších investic, nebo na další 

zpracování minerálů, avšak jiné sektory nejsou rozvíjeny
14
. Tyto ekonomiky také těžko 

udržují získané příjmy, protože velké procento příjmů jde zpět do provozu kapitálových 

investic. Renty pocházející z příjmů z minerálního sektoru mohou nakonec 

destabilizovat ekonomiku (Auty 1993: 3-4). 

Často citovaným příkladem úspěšné minerální ekonomiky, která vykazovala 

více kvalitní ekonomické výsledky a dokázala vytvořit a udržet demokratický režim je 

USA v době od poloviny 19. do poloviny 20. století. Dalšími příklady jsou Kanada, či 

Austrálie. V USA byl dokonce výskyt minerálního bohatství motorem pro nastartování 

hospodářské diverzifikace a ekonomického a technického rozvoje. Důležitým faktorem 

pro úspěch zde bylo, že tamější elity byly sice orientovány na příjmy, ale přemýšlely 

v dlouhodobém měřítku, v úhlu investic – výnosy z prodeje přírodních zdrojů byly 

                                                                                                                                               

že ekonomické výsledky přírodně-bohatých zemí byly stejné jako u ostatních (Ross 

1999: 300). 

14
 Obecně řečeno není podporována ekonomika jako celek, nedostatečná diverzifikace 

struktury ekonomiky vede k nedostatku ve vytváření potřebného počtu pracovních míst 

(Karl 2007: 6-7). Taková ekonomika pak není propojená, konkrétně hlavní sektor není 

propojen s ostatními (Di John 2011: 168). 
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investovány do rozvoje nových technologií a oborů
15
. Země se na základě tohoto začala 

industrializovat (Wright, Czelusta 2002: 3-5). Opačný příklad můžeme pozorovat 

v Latinské Americe, konkrétně v Chile. Zatímco USA se stalo technologicky 

sofistikovanou zemí, Chile zůstávalo pořád na stejné úrovni bez investic do technologií, 

či vzdělávání. Chile nevyužilo svůj potenciál v oblasti minerálů, jejich těžby a 

zpracování. Nevyužití potenciálu můžeme sledovat i v dalších nerostně-bohatých zemí 

v Latinské Americe (Wright, Czelusta 2002: 9-11). Reformy týkající se minerálů 

proběhly v Latinské Americe až v 90. letech (Wright, Czelusta 2002: 21). Toto není 

problém pouze Latinské Ameriky, ale i Afriky (Stephens 1987: 61). Někteří autoři 

dodávají, že přítomnost minerálů v zemi není hlavním problémem. Hlavním problémem 

je nevhodně zvolený přístup k rozvoji ekonomik a potřebných institucí, k čemuž 

nakonec přítomnost minerálů napomáhá (Davies 1995: 1777). 

Jedním z hlavních faktorů, jak být úspěšnou minerální ekonomikou, je 

management přírodních zdrojů, tedy tvoření dlouhodobých ekonomických plánů, které 

zabrání ekonomickým šokům, které jsou důsledkem výkyvů cen na světových trzích 

(Wright, Czelusta 2002: 28). Problematická je stále se opakující situace, kdy minerální 

ekonomiky nechtějí změnit své institucionální, nedemokratické, nastavení
16
. Závislost 

na minerálech produkuje určitý typ institucionálního nastavení, které podporuje 

distribuci rent a progresivní oslabování státu (Orihuela 2013: 139). 

Minerální ekonomiky, stejně jako vývozci ropy, vykazují negativní politicko-

sociální aspekty, jako např. vysoká úroveň chudoby, s čímž souvisí slabá zdravotní 

péče, vysoká úroveň dětské mortality, či špatný vzdělávací systém (Karl 2007: 7-8). 

                                                 

15
 Důležitým faktorem byl také důraz na vzdělání, a to zejména v oborech metalurgie a 

kovo-inženýrství (Wright, Czelusta 2002: 7). 

16
 Tento stav můžeme označit jako tvz. institucionální path-dependency (Orihuela 2013: 

140). 
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2.5 Prokletí přírodních zdrojů z pohledu mezinárodních vztahů 

V této části práce představím prokletí přírodních zdrojů z pohledu 

mezinárodních vztahů. Jak již bylo řečeno, teorie prokletí přírodních vztahů byla 

chápána jako ekonomické téma, nebo vnitropolitické téma vhodné spíše pro studium 

politologie. Avšak podle mého názoru bylo dlouho opomíjeno, že toto téma má spíše 

mezinárodní povahu. Je třeba se více věnovat vnějším faktorům a jejich vlivu na státy 

bohaté na přírodní bohatství. Jelikož je tato práce chápána jako studium problematiky 

přírodních zdrojů z hlediska mezinárodních vztahů, zahrnutí mezinárodní dimenze je 

stěžejní.  

Pokud zmiňuji prokletí přírodních zdrojů z hlediska mezinárodních vztahů, je 

důležité si dále rozebrat, co je mezinárodní politická ekonomie, trend globalizace a s ní 

související trend vzájemné závislosti, který je pro fenomén prokletí přírodních zdrojů 

z našeho hlediska zvláště důležitý. 

2.5.1 Mezinárodní politická ekonomie, globalizace a vzájemná 

závislost 

Je velmi důležité zmínit, že ve studiu mezinárodních vztahů jsou politické a 

ekonomické sféry propojené a současné studium mezinárodních vztahů by se mělo 

zabývat jejich interakcí. Změny v současném světě dokonce nutí studovat mezinárodní 

politické dění a mezinárodní ekonomiku pospolu (Gilpin 1987: 3-4). Paralelní existence 

a vzájemná interakce mezi státem a trhem v moderním světě tvoří mezinárodní 

politickou ekonomii. V reálném světě neexistuje jedno bez druhého, v reálném světě se 

mění relativní vliv jednoho prvku na druhý (Gilpin 1987: 8). 

Můžeme pozorovat několik pohledů na mezinárodní politickou ekonomii – 

liberalismus, marxismus a realistický, čili státo-centrický přístup (Gilpin 2001: 3). 

Marxismus se v dnešní době zaměřuje na negativa kapitalismu, jako je např. širokosáhlá 

chudoba vedle velkého bohatství, silná rivalita mezi sociálními skupinami. Liberalismus 

upřednostňuje studium vlivu trhu na úkor národních států (Gilipn 2001: 13) V této práci 

se ztotožňuji s realistickým neboli státo-centristickým přístupem k mezinárodní 

politické ekonomii. Stejně jako Gilpin se domníváme, že národní stát je stále 

dominantním aktérem mezinárodních vztahů (Gilpin 2001: 4), a to přesto, že se někteří 
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autoři domnívají, že v současné době oslabuje vliv národního státu na úkor 

mezinárodního trhu a jeho zákonů (Gilpin 2001: 8). Státo-centrická perspektiva 

mezinárodní politické ekonomie odmítá veřejně přijímanou představu, že ekonomické a 

technologické vlivy obešly národní státy a vytvořily globální světovou ekonomiku, ve 

které již nejsou důležité hranice mezi státy a národní vlády již nehrají rozhodující roli. 

Nicméně je nutné podotknout, že v současné vysoce integrované ekonomice státy stále 

hrají rozhodující roli, kdy využívají svou politickou moc ve prospěch národních 

ekonomických zájmů (Gilpin 2001: 21). 

Obecně chápu stát jako hlavního hybatele mezinárodní politické i ekonomické 

scény. Na druhou stranu ale nepopírám význam globalizace a propojení států, jak na 

politické, tak na ekonomické úrovni. Tento přístup je pro tuto práci velmi důležitý, 

protože sice zdůrazňuji dominantní postavení státu v oblasti managementu přírodních 

zdrojů, avšak je potřeba zahrnout další mezinárodní faktory. 

Nejdůležitějším trendem, který pohání současnou mezinárodní politickou 

ekonomii, je trend globalizace (Gilpin 2001: 3). Globalizace je mikroekonomický trend, 

který představuje integraci napříč národní dimenzí a vychází z přeshraničního chování
17

 

firem. Takové chování jim umožňuje vylepšovat jejich konkurenceschopnost (Reinicke 

1997). Rozhodujícím ekonomickým aktérem se staly nadnárodní společnosti
18
, které 

ovlivňují mezinárodní obchod, pohyb kapitálu atd. (Kunešová, Cihelková 2006: 10-11). 

Globalizace je chápána jako vyšší forma internacionalizace, při které dochází 

k prohlubování ekonomických vztahů mezi zeměmi navzájem, také mezi jednotlivými 

aktéry z jednotlivých zemí, a to při současném odbourávání národních hranic a s nimi 

spojených bariér. Důsledkem tohoto jevu jsou mezinárodní ekonomické vztahy 

(Kunešová, Cihelková 2006: 23-25). 

Proces globalizace je doprovázen procesem interdependence, tedy vzájemnou 

závislostí zemí (Kunešová, Cihelková 2006: 25). Vzájemná závislost zužuje vzdálenost 

mezi jednotlivými suverénními státy (Reinicke 2007). Autoři Keohane a Nye, kteří se 

                                                 
17

 Toto chování zahrnuje přeshraniční pohyb kapitálu (finance, technologie a informace) 

(Reinicke 1997). 

18
 V současné době sledujme rozvoj systému nadnárodních společností, které organizují 

mezinárodní produkci a stávají se hlavními aktéry mezinárodních ekonomických vztahů 

(Kunešová, Cihelková 2006: 25). 
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interdependencí zabývají, ji charakterizují jako intenzivní transakci napříč hranicemi 

států, ať už jde o finanční prostředky, osoby, zboží, či informace. Vzájemná závislost je 

asymetrická, je založena na nerovnoměrné distribuci zisků a nákladů, které sebou 

interdependence přináší. Je potřeba vzít v úvahu zisky a náklady spojené s asymetrickou 

transakcí komodit napříč hranicemi a dle nich posuzovat vzájemnou závislost zemí. 

Analýza zisků a nákladů jednotlivých zemí nám pomůže vysvětlit slabší, či silnější 

postavení států v mezinárodním systému. Dle autorů silnější stát využívá slabšího při 

vyjednáváních v dalších oblastech. Systém vzájemné závislosti je dle Keohana a Nye 

současným systémem mezinárodních vztahů. Dle Keohana a Nye se stává mezinárodní 

systém charakterizovaný anarchií mezinárodním systémem hierarchické vzájemné 

závislosti. Obecně lze říci, že systém mezinárodních vztahů lze chápat jako mocenský 

systém, kdy silnější ovládá slabšího (Keohane, Nye 2011: 8-11). 

Vzájemná závislost i globalizace mohou být chápány jako proces, který ohrožuje 

demokracie a národní státy, zejména jejich suverenitu. Dle Reinickeho chápání 

mezinárodního systému je tento scénář možný. Dle autora stát využívá dva druhy 

suverenity – interní a externí. Interní suverenita zahrnuje vztahy mezi státem a 

společností a tato suverenita není procesy globalizace a vzájemné závislosti na první 

pohled téměř ohrožena. Interní suverenita představuje schopnost státu vytvářet a 

dohlížet na implementaci svých politik. Do toho však mohou zasahovat globální 

korporátní síly, které mění chápání vztahů mezi soukromým a veřejným sektorem 

(Reincke 1997). Nadnárodní síly mění vztahy uvnitř státu a tyto změny mohou mít za 

výsledek oslabování klasických státních, demokratických institucí. Mluvíme o 

postvestfálském systému, kdy státy již nejsou schopné plně kontrolovat aktivity svých 

ekonomických subjektů (Kučerová 2008: 66-67). Externí suverenita, která zahrnuje 

vztahy mezi státy v mezinárodním systému, také může být ohrožena. Jestliže chápeme 

globalizaci a vzájemnou závislost jako celkovou změnu mezinárodního systému, mění 

se i externí suverenita. Globalizace přináší zejména ekonomické změny (např. fúze 

společností, vytváření nadnárodních trhů, atd.), kdy nejsou fyzicky měněny hranice 

zemí, avšak tyto hranice jsou pomyslně překračovány v globální ekonomické realitě. 

Postupně tak národní hranice ztrácejí svou důležitost. Reálně lze s procesem globalizace 

a vzájemné závislosti pozorovat možný úpadek klasických států ve smyslu užívání 

státní suverenity, jak interně, tak externě. Jednotlivé státy jsou neustále ovlivňovány 

chováním jiných států. Uplatňování politik ve své zemi má v současné době tedy 
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mnohem širší, globální dopad. Tyto efekty spojené s globalizací a vzájemnou závislostí 

mají za výsledek možné protekcionistické chování některých států, návraty 

k ekonomickému nacionalismu (Reinicke1997). Protekcionismus snižuje konkurenční 

tlak na domácí trh, může vést ke stagnaci určitých sektorů ekonomiky, nebo ekonomiky 

celé (Kučerová 2008: 70). U přírodně-bohatých zemí lze mluvit o protekcionismu, nebo 

nacionalistické politice vůči přírodním zdrojům. Takové případy lze sledovat v určité 

době v Rusku, Bolívii, Venezuele, Demokratické republice Kongo, či Saudské Arábii. 

Je třeba také zmínit, že protekcionistické politiky mají různé podoby (Ward 2009). 

Závěrem zdůrazňuji, že nepopírám roli národního státu, ale současně beru 

v úvahu procesy spojené s globalizací a vzájemnou závislostí. Výše zmíněné procesy 

byly popsány, protože si myslím, že jsou pro minerální ekonomiky relevantní. 

Samozřejmě musím při zkoumání chování minerálních ekonomik v mezinárodních 

vztazích, tvoření jejich ekonomických politik a demokratických procesů, vzít v úvahu 

procesy globalizace a vzájemné závislosti, která je pro přírodně bohaté země zvláště 

důležitá. Hypotéza je taková, že země závislé na vývozu jedné komodity mohou trpět 

důsledky globalizace a vzájemné závislosti více než diverzifikované ekonomiky. 

Vývozci jedné silné komodity mají tendence vytvářet radikální, protekcionistické 

politiky, které často vedou k nacionalizaci sektoru přírodního bohatství. Pro tuto práci je 

velmi důležitá interakce mezi státy vyvážejícími minerály a globálním trhem, či 

nadnárodními společnostmi. 

Důležitým poznatkem je, že v dnešní době již nelze studovat domácí politiku a 

její aspekty aniž bychom porozuměli propojení národních států, respektive národních 

ekonomik a světové ekonomiky. Samozřejmě, že toto propojení nemá stejný účinek na 

všechny země, v každé zemi se projevuje jinak, a to dle daných institucí, politického a 

ekonomického nastavení země. Proces globalizace můžeme pozorovat v ekonomickém 

smyslu s ohledem na mezinárodní obchod, mezinárodní investice, atd. Tento proces se 

svým objemem zvětšuje, působí na jednotlivé aktéry tak, že mění příležitosti a 

překážky, tím pádem mění i politické preference jednotlivých aktérů. Celý tento proces 

mění ekonomické a politické nastavení jednotlivých zemí (Keohane, Milner 1996: 3-6). 

Pro tuto práci je důležitá existence již zmíněných nadnárodních korporací. Těžba 

nerostného bohatství představuje pro nadnárodní korporace jedno z největších 

investičních lákadel (Krpec, Hodulák: 212). Je důležité si vyjasnit, co vlastně je 
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nadnárodní korporace, tou není každá velká firma. Nadnárodní korporace je 

charakterizována přenosem korporátního vlastnictví a procesu rozhodování přes hranice 

národních států. Ekonomické aktivity nadnárodních korporací ovlivňují zemi, z které 

pochází, a stejně tak země, do kterých je investováno a ve kterých korporace působí. 

Působí také na ostatní nadnárodní korporace, své konkurenty, tedy mimo země svého 

původu nebo působení. Nadnárodní společnosti využívají přesunu kapitálu do míst, kde 

je ho nedostatek.  Nadnárodní společnosti nevyužívají pouze přesun kapitálu, ale i 

technologií, manažerských schopností, či marketingových schopností. Jedná se o 

efektivní investování, které je umožněno existencí globalizace. Nadnárodní společnosti 

konkrétně využívají přímé zahraniční investice a kontrolují proces navyšování hodnoty 

ekonomických zdrojů. Takové chování může být i problematické, protože rozhodnutí 

nadnárodních společností jsou činěna na základě globální strategie a nemusejí 

zohledňovat lokální podmínky jednotlivých zemí. Můžeme tedy pozorovat určitý 

konflikt mezi globální ekonomikou a státní teritorialitou (Krpec, Hodulák: 207-209).  

Nadnárodní společnosti hrají důležitou roli při studiu vlivu mezinárodních 

faktorů na minerální ekonomiky. Jak již bylo řečeno výše, nadnárodní společnosti 

investují do zemí bohatých na přírodní zdroje. Důležitý je také vztah mezi 

nadnárodními společnostmi a hostitelskými státy. Působení nadnárodních společností 

v rozvojových zemích je často zdrojem napětí mezi politickými a ekonomickými silami. 

Některé rozvojové země mají problém otevřít se nadnárodním společnostem, vnímají je 

spíše jako formu ekonomické nadvlády (Krpec, Hodulák: 218-219). Proto můžeme 

pozorovat trend restriktivních politik vůči nadnárodním společnostem. Zejména země 

bohaté na přírodní bohatství často nedodržují podmínky, na kterých se s nadnárodními 

společnostmi dohodly. V extrémních případech může dojít i k vyvlastňování zdrojů 

(Jense, Johnson 2011: 662).  

2.5.2 Teorie prokletí přírodních zdrojů v mezinárodních vztazích 

V první řadě bylo nutné zmapovat literaturu, která se již podobnou 

problematikou zabývá. Zjistila jsme, že se v současné době objevují pokusy rozšířit 

teorii prokletí přírodních zdrojů o mezinárodní dimenzi.  Tato „nová vlna“ autorů se 

snaží zjistit jaký vliv má mezinárodní dimenze na prokletí přírodních zdrojů, konkrétně 

jde např. o obchod, migraci, či investice a jiné globální faktory. Globální je velmi 
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důležité slovo, protože autoři spojují mezinárodní dimenzi teorie s globalizací a jejími 

efekty. Důležitá je interakce mezi vývozci nerostných surovin, jejich vliv na světovou 

ekonomiku a světovou politiku, a státy závislými na dovozu nerostných surovin a jejich 

politikách (Rudra, Jensen 2011: 639-640). 

V současné době se autoři věnují tomu, jaký vliv má mezinárodní ekonomická 

integrace zemí bohatých na přírodní zdroje na to, zda-li se u těchto zemí stále projevují 

přírodní zdroje jako prokletí. Dle autorů je důležitým faktorem investice do lidského 

kapitálu a také do rozvoje průmyslu. Potom je ekonomika vyváženější, není závislá 

pouze na přírodních zdrojích, ale rozlévá se i do dalších sektorů. Globalizace pak může 

mít pozitivní efekt, kdy ekonomiky mohou přijímat znalosti, nové technologie, a mohou 

se přitom spoléhat na svůj již rozvinutý lidský kapitál a průmysl. Pokud nejsou 

rozvíjeny jiné sektory ekonomiky, země mají tendence ke klientelismu, korupci a 

ekonomickým šokům (Kurtz, Brooks 2011: 748-750). 

Autoři se věnují této otázce jak z ekonomické perspektivy, tak z politické. 

Standardní vysvětlení nedemokratického jednání přírodně-bohatých zemí je založeno na 

existenci rentiérského státu. Zde je také důležitý mezinárodní element, kdy je důraz 

kladen na studium toho, jak ekonomická globalizace, tedy volný pohyb zboží, služeb, 

investic, či pracovní síly přes hranice národní států, ovlivňuje proces demokratizace. 

Bearce a Lack Hutnick se zabývají zejména problematikou imigrace. Dle jejich 

zkoumání proudí do přírodně-bohatých zemí signifikantní počet pracovní síly (pracovní 

síla zaměřená na produkci přírodních zdrojů) z důvodu nedostatku vlastních odborných 

pracovních sil. V konečném důsledku tato migrace může zapříčinit nespokojenost 

vlastního obyvatelstva vůči politickým elitám. Politické elity se budou snažit umírnit 

tuto nespokojenost prostřednictvím štědrého přerozdělování finančních prostředků. 

Jedná se o celkovou diferenciaci v přístupu k veřejným statkům – jiná práva jsou 

poskytnuta např. cizím pracovníkům. Celá tato situace pak brání procesu 

demokratizace. Redistribuci prostředků lze charakterizovat jako úplatek vůči bouřícímu 

se obyvatelstvu, či jakousi náhražku za celý proces demokratizace (Bearce, Lack Hutnik 

2011: 690-691). 

Autoři Jensen a Johnson se zabývají tématem, které prolíná ekonomické a 

politické aspekty teorie. Zabývají se vztahem mezi přírodně-bohatými zeměmi, 
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respektive vládami těchto zemí, a zahraničními investory. Autoři došli k závěru, že tyto 

vlády
19

 mají tendence nedodržovat kontrakty, což znamená, že zahraniční investice 

v těchto zemích představuje určitý risk. Autoři připomínají, že toto chování představuje 

široký politický risk, který se může přelévat i mimo sektor přírodního bohatství. Zdá se, 

že vlády v těchto zemích se chovají silně oportunisticky a snaží se pouze zhodnotit své 

bohatství, a to na úkor podepsaných dohod (Jensen, Johnson 2011: 662-663).  Politický 

risk, který představuje chování přírodně-bohatých zemí, může mít za důsledek to, že do 

těchto zemí nakonec neproudí potřebné investice (Jensen, Johnson 2011: 665). 

Obecně lze říci, že tato „nová vlna“ autorů, studující teorii prokletí přírodních 

zdrojů, se opírá o fenomén globalizace. Globalizace je zde definována jako trend 

(zejména ekonomický), které vede k odstraňování bariér mezi zeměmi a přináší volný 

pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovní síly. Výsledek bádání autorů je, že globalizace 

má silný vliv na politiky zemí bohatých na přírodní bohatství. Nejdůležitějším faktorem 

se ale zdá kvalita již existující vnitropolitických institucí a politik. Empirickým 

zkoumáním došli autoři k jednoduchému vysvětlení. Pokud mají státy silné a kvalitní 

instituce, jsou potom schopné přijmout pozitivní vlivy globalizace. Pokud je tomu 

naopak a státy nemají funkční instituce, globalizace pak může přispět k negativním 

důsledkům prokletí přírodních zdrojů (Rudra, Jensen 2011: 649-652).  

Další mezinárodní ukazatel, který ovlivňuje pravděpodobnost prokletí přírodních 

zdrojů u minerálních ekonomik, je mezinárodní cena minerálů. Autoři zabývající se 

prokletím přírodních zdrojů se prakticky světovými cenami minerálů nezabývají, 

většina autorů se zabývá cenou ropy. Obecně však říci, že ceny minerálů podléhají 

houpavým trendům, stejně jako ceny ropy a plynu. Tyto trendy jsou založené na 

fluktuaci v exportu minerálů a daňových příjmech z exportu minerálů. U mezinárodních 

cen minerálů tak lze pozorovat cenovou nestabilitu (Davies 1995: 1765-1766). 

Z důvodu závislosti na minerálním sektoru jsou země bohaté na přírodní bohatství 

vystaveny důsledkům globálních cenových šoků, protože se v tuto chvíli nemohou opřít 

o jiné silné ekonomické sektory (Davies 1995: 1769). Domněnka je taková, že volatilita 

cen má negativní dopad na ekonomiku států bohatých na přírodní bohatství. 

                                                 
19

 Mluvím zde o vládách, protože sektor nerostného bohatství je často znárodňován a 

bývá pouze v rukou státu (Jensen, Johnson 2011: 663). 
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Na závěr chci podotknout, že výše uvedené efekty spojené s globalizací mají dle 

mého názoru silný vliv na prokletí přírodních zdrojů a jeho projevy. Velmi důležitá je 

interakce mezi zeměmi vyvážející přírodní bohatství, odběrateli a nadnárodními 

společnostmi. Do procesu vývozu přírodního bohatství se tak rázem dostává množství 

důležitých aktérů. Neméně důležitá je globální ekonomická situace, či ceny daných 

komodit na světových trzích. Cílem je prokázat, že mezinárodní aktéři a události mají 

relevantní vliv na prokletí přírodních zdrojů. 
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3 Přírodní bohatství v Latinské Americe 

Tato kapitola představuje empirickou část práce. Postupně bude představen 

politický a ekonomický vývoj tří vybraných zemí – Peru, Bolívie a Chile. Poté se 

zaměřím na sektory přírodního bohatství v jednotlivých zemích a na jejich význam na 

politicko-ekonomickou realitu. Nejprve obecně představím vývoj demokracie a roli 

přírodního bohatství v Latinské Americe. 

Země Latinské Ameriky lze spojovat se střídáním demokratických a 

nedemokratických režimů, ekonomickými výkyvy a s přítomností nerostného bohatství. 

Proto je logické, že země Latinské Ameriky byly často příkladem pro teorii prokletí 

přírodních zdrojů (Menaldo 2015: 164). Země Latinské Ameriky si prošly koloniální 

nadvládou, éra nezávislosti začala v regionu od začátku 19. století. 20. století lze 

charakterizovat jako boj regionu za implementaci demokratického zřízení, s občasnými 

úspěchy i neúspěchy. Od 30. let lze sledovat střídání nedemokratických režimů, často 

charakterizovaných vládou vojenské junty, a demokratickým snažením. Od 80. let lze 

pozorovat reálný nárůst demokracie, její kvalita je však diskutabilní (Isbester, Patroni 

2010: 35-36). Autoři zabývající se přechody k demokracii označují dění v Latinské 

Americe v 80. letech je jako třetí vlnu demokratizace, kdy země regionu hromadně 

přecházely k demokracii (Camp 1996: 3) 

Přestože není cílem této práce studium politické historie Latinské Ameriky, 

považuji za nutné ji alespoň okrajově představit. U jednotlivých zemí se budu zabývat 

zejména děním od 80. let, kdy se země Latinské Ameriky snažily o vytvoření 

demokratických režimů. 

Přírodní bohatství bylo vždy důležitou součástí regionu Latinské Ameriky. Bylo 

jedním z důvodů pro dobývání tohoto regionu v historii, dnes více či méně pohání 

místní ekonomiky (Sinnott, Nash, de la Torre 2010: 1-2). Tato práce se zabývá 

minerálním bohatstvím, a jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, minerály 

podléhají cenové nestabilitě. V případech závislosti na přírodním bohatství je pak 

nestabilní celá ekonomika (Sinnott, Nash, de la Torre 2010: 20). Podrobně rozeberu vliv 

relevantních komodit u jednotlivých zemí. 
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3.1 Politický a ekonomický vývoj Peru 

V této kapitole se budu zabývat politickým a ekonomickým vývojem Peru. Nejprve 

stručně představím vývoj po druhé světové válce, hlouběji se pak budu zabývat snahou 

o nastolení demokracie a současným děním. Hlavním cílem není samostatný rozbor 

politického vývoje Peru, ten je pouze nástrojem pro pochopení vztahu mezi nerostnými 

surovinami a politickým vývojem. Následně si rozeberu postavení nerostných surovin 

v Peru a jejich vliv na ekonomiku i politickou situaci. Poté provedu kontrolu 

proměnných a nakonec shrnu své poznatky v závěru této kapitoly. 

Z metodologického hlediska využiji nejprve metodu rozboru procesu a metodu 

závislosti na předchozím vývoji, kdy prostřednictvím popisu historických událostí 

přiblížím vztah mezi minerály a procesem demokratizace. Rozbor procesu a závislosti 

na předchozím vývoji mi také pomůže přiblížit i možná alternativní vysvětlení 

k prokletí přírodních zdrojů v Peru. Současně také využiji metodu shody, která aplikuje 

teorii přírodních zdrojů na situaci v Peru, což mi pomůže prokázat (ne)přítomnost 

proměnných vycházejících z teorie a platnost celého teoretického konceptu pro Peru. 

Následná kontrola proměnných bude založena na analýze ekonomických ukazatelů a 

poznatků z rozboru politického vývoje Peru. 

Nejprve je důležité představit, jaké minerály jsou pro Peru důležité. Peru je 

významným vývozcem zejména těchto minerálů: měď, stříbro, cín, zinek, olovo, či 

zlato. Mezi zeměmi Latinské Ameriky bylo v roce 2011 Peru první v produkci zlata, 

olova, cínu a zinku, a druhé v produkci kadmia, mědi, rtuti, molybdenu, selenia a 

stříbra. V roce 2012 bylo Peru sedmým největším producentem minerálů na světě (IMF 

2014: 6).  

3.1.1 Cesta k demokracii 

Rozbor politického vývoje Peru začnu v 50. letech. Doba od 50. do 70. let je 

charakterizována střídáním civilních a vojenských režimů. Střídání režimů se opakovalo 

v duchu střídání represivních opatření a následného obnovování politických svobod. 

V 60. letech se vládnoucí elita musela zabývat nespokojeným obyvatelstvem, a tak byly 

provedeny částečné sociální a zemědělské reformy. Peru zažilo v 60. letech ekonomický 

propad, který vedl k vojenskému převratu v roce 1968. Vůdcem vojenské junty a 

převratu se stal Juan Velasco Alvarado, který prosadil rozsáhlé ekonomické reformy 
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založené na tzv. třetí cestě bez komunismu, či kapitalismu
20

 (Roedl 2003: 80-83). Tato 

část politické historie Peru práci není pro tuto práci příliš důležitá, avšak i 

prostřednictvím jejího krátkého popis lze pochopit specifika tamější politické reality. 

Významné je období konce 70. let a 80. léta, kdy dochází k přechodu k demokracii. 

Jak již bylo řečeno, vůdce vojenské junty Juan Velasco Alvarado provedl nevídané 

ekonomické i sociální reformy v zemi, sektor nerostného bohatství byl znárodněn. 

Reformy měly za cíl změnit fungování celé společnosti. Výsledek byl zkomplikovaný 

neshodami politických elit, které se promítaly i ve společnosti (Cameron, Mauceri 1997: 

13, 16-18). 

V roce 1975 došlo k přesunu politické moci, které se chopil generál Francisco 

Morales Bermúdez (Roedl 2003: 85). Politická změna byla doprovázena nepokoji ze 

strany obyvatelstva, ale také soupeřením levicových stran a armády. Nakonec byly tyto 

nepokoje překonány a bylo možné sledovat dialog mezi významnými politickými 

stranami a skupinami. Generál Bermúdez nepodporoval radikální reformy, jeho vláda 

byla složena zejména z civilních technokratů. Vláda provedla  ekonomickou reformou 

podporovanou Mezinárodním měnovým fondem. Došlo k posilování soukromého 

sektoru a reprivatizaci některých státních podniků. Během přenosu moci na konci 70. let 

byla nálada ve společnosti stále horší, v podstatě žádný sektor ekonomiky se nevyhnul 

stávce. Tyto nepokoje byly potlačeny represivními opatřeními. Represe spolu s 

ekonomickou krizí sociální situaci neuklidnily. Ve volbách 1980 zvítězil bývalý 

prezident Fernando Belaúnde Terry, který se snažil o prosazení stabilizačního, 

neoliberálního programu
21
. Program však vedl pouze ke zhoršení ekonomické a sociální 

situace. Země zůstávala závislá na primárních komoditách, a tím pádem byla náchylná 

k ekonomickým šokům (Cameron, Mauceri 1997: 19-30). Krokem k demokracii byla 

změna ústavy a vyhlášení všeobecného volebního práva (Crabtree 2010: 357). 

V 70. letech se začínají ve společnosti prosazovat krajně levicové ideje. Abimael 

Guzmán, levicový intelektuál a profesor filozofie, založil Komunistickou stranu Peru a 

                                                 
20

 V praxi se tato cesta však silně podobala socialismu – probíhalo širokosáhlé 

znárodňování důležitých podniků, byly budovány instituce sociálního vlastnictví 

(Calvert 1994: 135). 

21
 Regulace v oblasti obchodu byly uvolněny, byly vítány zahraniční investice, objevila 

se snaha privatizovat státní společnosti (Cameron, Mauceri 1997: 30). 
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byl členem její radikální odnože. Byl ale nespokojený s umírněným přístupem lídrů 

strany, když se odmítli postavit vládě. Výsledkem bylo založení maoistického hnutí 

Světlé stezky Guzmánem. Guzmán sliboval svým následovníkům boj proti imperialismu 

v zemi, přesvědčivě využíval radikálně-levicovou rétoriku. Guzmán rekrutoval zejména 

mladé lidi, studenty, kteří ve svém životě prožili chudobu a společenské nepokoje. 

V 80. letech Světlá stezka začala s terorem, politickými vraždami, únosy. Zpočátku 

Guzmánovo jednání získávalo sympatie za boj proti korupci a neefektivní vládě, 

zejména v rurálních oblastech. Světlá stezka využívala formu guerillového boje a 

rozšiřovala svoji působnost. Teror a vraždy vedly až k občanské válce, bylo zabito 

mnoho lidí, jak ze strany podporovatelů Světlé stezky, tak jejich odpůrců a příslušníků 

vlády. Výsledkem byla destabilizace celé peruánské společnosti (Starn 1995: 404-406). 

Ve volbách konaných v roce 1985 zvítězila levicově zaměřená lidová strana 

APRA, v jejímž čele stál Alán García Pérez. Jeho populistická ekonomická a sociální 

opatření nabízela nový směr, ale ne k demokracii. Důraz byl kladen na silnou osobu 

prezidenta. Pérezova vláda byla plná korupce, klientelismu a nevhodného 

ekonomického managementu
22

 (Cameron, Mauceri 1997: 31-32). Úsporná ekonomická 

opatření byla krajně nepopulární a vedla k sociálním nepokojům. Pérez se také musel 

potýkat s výpady Světlé stezky vedoucí k občanské válce (Starn 1995: 406). Peréz 

dokonce v roce 1992 uprchl ze země, protože měl být zatčen (BBC 2006). 

Peru se v 80. letech sice vrátilo k ústavnímu právu, ale po letech vojenských nebo 

autoritářských režimů demokracie čelila náročným výzvám. V 80. letech sice vládli 

demokraticky zvolení prezidenti, ale nepodařilo se jim zabránit ekonomickému úpadku, 

ani výpadům nejvýznamnějšího peruánského guerillového hnutí Sendero Luminoso. 

(Schmidt 2000: 102). Proces přechodu k demokracii v Peru lze charakterizovat jako 

proces řízený elitami, který ovlivnilo poměrně široké spektrum skupin snažících se 

prosadit své zájmy. Objevovaly se spory mezi armádou, politickými elitami, které se 

snažily získat moc pro sebe, a společností, která chtěla participovat na politickém 

životě. Výsledkem byl kompromis, který vytvořil mnoho nespokojených. Nebyly 

vytvořeny silné demokratické instituce a nebyly prováděny zásadní ekonomické 

reformy. Konfliktní prostředí v politice i ve společnosti tak přetrvávalo celá 80. léta. 

                                                 
22

 Inflace se rapidně zvyšovala, dosáhla 4místných hodnot (BBC 2006). 
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Výjimkou nebylo porušování lidských práv, korupce, klientelismus, či zneužívání moci 

(Cameron, Mauceri 1997: 34-36). 

Ekonomika Peru se spoléhala zejména na export primárních komodit, což 

způsobovalo ekonomické výkyvy. Ekonomika Peru byla závislá zejména na vývozu 

minerálů, na druhou stranu byla závislá na dovozu průmyslových výrobků, protože byla 

v této oblasti zaostalá (Fitzgerald 1979: 66). Peru se v 50. a 60. letech nepokoušelo o 

rozvoj jiných sektorů, jako např. průmyslu. Dle krátkodobého měřítka to nebylo ani 

potřeba, ekonomický růst byl založen na ziscích z exportu přírodního bohatství. Spolu 

s ekonomickým růstem můžeme pozorovat rozvoj ve společnosti, avšak nerovnoměrný. 

Problémem bylo, že v sektoru nerostného bohatství nebylo zaměstnáno velké množství 

obyvatelstva a příjmy nebyly rovnoměrně distribuovány (Berry 1990: 50-52). Peruánská 

ekonomika byla od 60. let vůči zahraničím investicím otevřenější než jiné země 

Latinské Ameriky. Nejdůležitějším prvkem byl stále export primárních komodit. 

Důsledkem byl příliv rent určený pro malou část obyvatelstva (Berry 1990: 34,36). 

Ekonomické problémy se prolínaly s politickými. Na konci 80. let Peru zasáhla 

ekonomická krize. Fragmentová stranická scéna nebyla schopná ekonomickou 

nestabilitu řešit (Cameron, Mauceri 1997: 37-38). Důležitý byl pro politickou i 

ekonomickou situaci růst populace, kdy od roku 1940 do roku 1981 vrostl počet 

obyvatel o 10 milionů. Od té doby do roku 2007 narostl počet obyvatel o dalších 10 

milionů (World Bank 2016). Kolísavou ekonomickou situaci v Peru lze pozorovat 

v následujícím grafu. Graf představuje roční procentuální změnu HDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Central Reserve Bank of Peru. Dostupné z: 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html 

 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html
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3.1.2 Alberto Fujimori 

Peru se na začátku 90. let nacházelo v komplikované situaci – tradiční politické 

strany se rozpadly, nebo byly zdiskreditované, demokratické instituce byly neefektivní, 

navíc Peru procházelo ekonomickou krizí
23
. Fujimori se prezentoval jako kandidát 

mimo tradiční politické elity, názorově se blížící politickému středu, čímž si dokázal 

získat širokou podporu společnosti. Fujimori vyhrál volby, jeho vláda začala vykazovat 

autoritářské tendence (Cameron, Mauceri 1997: 37-40). Fujimoriho vláda se neopírala o 

legislativu, role demokratických institucí byla postupně snižována (Carrion 2006: 16). 

V dubnu roku 1992 provedl tzv. autopuč
24
, kterým byl rozpuštěn Kongres a 

pozastavena ústava (Carrión 2006: 2). Autopuč byl podporován armádou (Maucery 

1997: 902), Fujimori byl také velmi populární mezi obyvatelstvem. Dokonce i střední 

třída podporovala Fujimoriho, protože doufala v stabilizaci ekonomiky. Vláda měla být 

založena na výkonné moci prezidenta. Byly napadeny v podstatě všechny tradiční 

instituce ve snaze provést restrukturalizaci politického systému (Cameron, Mauceri 

1997: 50). Už v roce 1990 Fujimori prosadil neoliberální ekonomický program, který 

měl posunout Peru mezi tržní ekonomiky (Carrión 2006: 2). Ekonomický plán bojující 

proti hyperinflaci byl úspěšný, ekonomické stability bylo dosaženo už v roce 1991 

(Carrión 2006: 21). V roce 1993 byla vydána nová ústava, která změnila formu 

Kongresu a celkově ho oslabila, z dvoukomorového aparátu zůstal jednokomorový. Byl 

snížen počet stran, které mohly participovat na politickém dění. Cílem bylo přenesení 

moci do rukou prezidenta (Mauceri 1997: 905-906). Dle Fujimoriho bylo přenesení 

moci do jeho rukou jedinou cestou, jak schválit protiterostický zákon a začín bojovat 

proti Světlé stezce (Perry 2006). 

Přestože byla patrná centralizace a personalizace moci, Fujimori byl znovuzvolen 

v roce 1995 (Mauceri 1997: 899). Volby byly vyhlášeny zejména na základě 

mezinárodního tlaku, ale organizace a implementace výsledků voleb byla ve Fujimoriho 

rukou, což výsledky může zpochybnit. Byla nastavena nová, bezprecedentní pravidla 

                                                 
23

 Od roku 1988 do roku 1990 klesalo HDP, v té době současně také poklesla výkonnost 

těžařského sektoru (minerály), Peru se navíc potýkalo s hyperinflací (1989 3 398%, 

1990 7 481%, 1991 409%) (CRBP 2016).  

24
 Puč byl údajně podporován 82% populace (Carrión 2006: 22). 
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pro účast ve volbách a většina politických stran je odmítla. Fujimori se stal prezidentem 

na dalších 5 let (Carrión 2006: 2-3). Nově zvolený prezident sliboval, že ve svém 

druhém volebním období nastaví demokratické instituce a stane se legitimním lídrem 

země (Perry 2006). 

Fujimoriho popularita byla mimo jiné založena na úspěšném boji proti Světlé 

stezce. Byla zadržena hlava hnutí, Abimael Guzmán, situace v zemi se po letech 

krvavých bojů začala uklidňovat
25
. Porážka Světlé stezky vedla k politické i občanské 

stabilizaci země (Perry 2006). 

Dalším z důvodů Fujimoriho znovuzvolení byl ekonomický úspěch, Fujimori ale 

měl ale stále před sebou další ekonomické problémy – nízké mzdy, nezaměstnanost a 

chudoba. (Carrión 2006: 25). Vláda přicházela s mnoha programy zabývajícími se 

sociálním blahobytem a bojem proti chudobě (Mauceri 1997: 902). Fujimoriho 

ekonomický program byl silně kapitalistický, otevřel se prostor pro nadnárodní 

společnosti a zahraniční investice (Lust 2016: 196). Docházelo k privatizaci ve všech 

oblastech ekonomiky. Byla provedena také reforma byrokratického a administrativního 

aparátu za cílem zvýšit jeho efektivitu. S tím je spojena i efektivita vybírání daní a 

managementu zisků z přírodních zdrojů (Mauceri 1997: 903-905). 

Po roce 1995 se ekonomická situace začala zhoršovat a Fujimori již nebyl schopen 

řešit socio-ekonomické problémy tížící obyvatelstvo. S poklesem ekonomiky, klesala 

také Fujimoriho popularita. Fujimori ve svém druhém volebním období nedokázal řešit 

problémy země tak, jak její obyvatelé očekávali. Fujimoriho vláda byla ukončena v roce 

2000, kdy byl odvolán Kongresem kvůli korupčnímu skandálu (Carrión 2006: 28-34). 

Fujimori čelil kritice kvůli své pravé ruce – Vladimiru Montesinovi. Montesino čelil 

obvinění z korupce, porušování lidských práv, schvalování vražd nejen teorirstů, ale i 

politických oponentů. Tato obvinění se samozřejmě přenesla i na Fujimoriho. Tato 

skandální obvinění vedla k masovým občanským nepokojům. Montesino i Fujimori byli 

nakonec odsouzeni a Fujimori prchl do rodného Japonska (Perry 2006). 

                                                 
25

 Problematické bylo využívání násilných prostředků k poražení Světlé stezky, 

Fujimori schválil praktiky pro ozbrojené složky stejné, nebo podobné, které využívaly 

samy teroristické organizace (Perry 2006). 
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Peru mezi lety 1990 a 2000 lze označit za delegativní demokracii. Delegativní 

demokracie označuje druh režimu, kdy je politická moc v rukou prezidenta. 

Organizovaný pluralismus je málo rozvinutý a málo efektivní, horizontální odpovědnost 

je téměř neexistující (O´Donnel 1994: 61). Charakteristickým znakem je víceméně 

přímý vztah lídra s neorganizovanou masou lidí (Carrión 2006: 13). Prezident nebyl 

svázaný institucemi, ani odpovědností vůči politickému programu, protože žádný neměl 

(Cameron, Mauceri 1997: 48-49). Koncept delegativní demokracie se v tomto případě 

částečně překrývá s populismem (Schmidt 2000: 101). Někteří autoři se spíše přiklánějí 

k tomu, že Peru v této dekádě bylo spíše volebním autoritářským režimem 

s populistickou politickou strategií. V mezinárodních vztazích bylo Peru stále nazýváno 

demokracií, ač třeba delegativní, aby se nemusely pozastavovat, či rušit mezinárodní a 

bilaterální dohody (Carrión 2006: 3-5).  

 

Graf 2 znázorňuje roční procentuální růst HDP, lze vidět, že Fujimoriho popularita 

se zvyšovala a klesala stejně jako výkonnost Peruánské ekonomiky. V roce 1994 byla 

ekonomika na vrcholu, ale v druhém volebním období Fujimoriho čelila výkyvům. 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Central Reserve Bank of Peru. Dostupné z: 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html 

 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html
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3.1.3 Návrat k demokracii 

Po konci Fujimoriho vlády přichází pokusy o znovunastolení demokratických 

institucí. Jedním z největších problémů, se kterými se země potýkala, byla role 

politických stran jako nástroj reprezentace a základ demokracie. Tradiční politické 

strany neexistovaly, byly spíše volnými uskupeními, nedokázaly oslovit voliče. Proti 

nastolení demokracie stála i dlouhá tradice autoritářské vlády, klientelismu a 

patronalismu (Crabtree 2010: 358-363). Po pádu Fujimoriho byla chápána 

decentralizace jako nutná součást procesu redemokratizace. Docházelo k přesunu 

managementu nerostného bohatství i části zisků na lokální vlády. Lokální vlády ale 

dodnes nemají podporu obyvatelstva, protože nejsou transparentní a často fungují na 

základě klientelismu (Arellano-Yanguas 2011: 621-622). Spolu s redemokratizací Peru 

je důležité sledovat rozvoj nových institucí. V roce 2002 byla přijata ústavní reforma, 

která posiluje regionální vlády a vytváří instituce zahrnující občanskou společnost. 

Problémem je, že Peru má dlouhou historii politického vyloučení obyvatelstva, které 

nelze překonat v krátkodobém měřítku (McNulty 2013: 69-70, 85). 

Prezidentem po Fujimoriho pádu se stal Alejandro Toledo. Toledo nebyl příliš 

populární, neměl za sebou žádnou silnou stranu, neměl velké zkušenosti s vrcholovou 

politikou
26
. Vláda byla zdánlivě očištěna od zkorumpovaných fujimoristů a 

klientelistické politiky
27

, ale zejména ekonomická politika nastavená Fujimorim zůstala 

(Vergara, Encinas 2016: 167-168). Toledo pokračoval v neoliberální ekonomické 

politice. Důraz byl kladen na přilákání zahraničních investic a exploataci minerálů (Lust 

2016: 202). V roce 2001 zasáhlo jižní Peru zemětřesení, které bylo nejsilnější za 

posledních 40 let, a způsobilo velké škody v tradičních těžařských oblastech, což se 

samozřejmě odrazilo na ekonomice země (Peru Reports 2015). 

V roce 2006 se stal prezidentem Alan García (Lust 2016: 202). García byl 

prezidentem již v letech 1985-1990, jeho úřadování však provázela korupce, výpady 

                                                 
26

 Zajímavostí je, že Toledo byl prvním prezidentem indiánského původu, studoval však 

v USA. V prezidentské kampani kladl silný důraz na svůj původ (East, Thomas 2003: 

412-414). 

27
 V současnosti je paradoxně Toledo obviněn z účasti na korupčním skandálu (Collyns 

2017). 
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guerrilového hnutí Světlá stezka a ekonomické problémy (hyperinflace, chudoba 

obyvatelstva). V roce 2006 slíbil, že nebude opakovat chyby z předešlého úřadování. 

Jedním z hlavních cílů bylo využití minerálního bohatství pro budování země (BBC 

2006). V ekonomické politice García sázel na neoliberální politiku, přestože byl 

levicovým kandidátem. Stejně jako Fujimori ve vládě sázel na technokratický aparát. 

García prosazoval liberalizaci pozemkových zákonů za účelem přilákání investic a 

využití potenciálu přírodního bohatství. Peru bylo destinací pro investiční kapitál již od 

Fujimoriho vlády, kdy byl v 90. letech otevřen prostor pro investování. Zásadní roli 

v peruánské ekonomické politice hrály nadnárodní korporace. Lákadlem byly široké 

zásoby minerálů a přátelský daňový režim. García se ale potýkal s problémy, inflace 

stoupala a Garcíova popularita klesala (Crabtree 2008). 

V roce 2011 byl zvolen prezidentem Ollanta Humala, bývalý člen armády a 

nacionalista, byl v opozici proti Fujimorimu. Humala byl podporován spíše levicovou 

částí obyvatelstva, proto se očekával odklon od neoliberální ekonomiky. Jeho volební 

program obsahoval také změnu v oblasti přírodních zdrojů, ty již neměly být využívány 

zahraničními společnostmi (Lust 2016: 196). Důraz byl také kladen na zvýšení 

sociálních výdajů (Lust 2016: 203). Po nástupu k moci však Humala otočil a přijal 

zahraniční těžbu přírodních zdrojů s cílem využití zisků na rozvoj Peru. Humala se 

dohodl s těžařskými společnostmi
28

 a výsledkem byl větší přínos zisků do státní 

pokladny za účelem financování sociálních programů a budování infrastruktury (Lust 

2016: 196). Humala byl nakonec schopen díky dohodě s těžařskými společnostmi 

vybrat více daní (Lust 2016: 203). Konec jeho volebního období ale doprovázely 

obvinění z korupce, stejně jako u Alejandra Toleda. V roce 2016 byla vznesena 

obvinění (Peru Reports 2016). 

V polovině roku 2016 se v Peru konaly prezidentské volby a vítězem se stal 

Pedro Pablo Kuczynski, vystudovaný ekonom a bývalý investiční bankéř. Kuczynski se 

zavázal ke zmodernizování Peru, zejména v oblasti přírodních zdrojů, ekonomiky a 

sociálního systému. Důvodem je to, že přestože v posledních letech Peru zažívá boom 

                                                 
28

 Samozřejmě se dá předpokládat, že těžařské společnosti vyměnily část svých zisků za 

určité politické výhody (Lust 2016: 204). 
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v oblasti přírodních zdrojů, mnoho Peruánců žije v chudobě
29

 (BBC 2016a). Součástí 

programu nového prezidenta je také reforma vzdělávání ve snaze zlepšit sociální situaci 

v zemi, zejména v chudých oblastech (Andina 2017). Cílem je také posílení 

demokratických institucí (The Economist 2016). Na začátku volebního období Peru ale 

zasáhly rozsáhlé povodně v důsledku fenoménu El Ňino, Kuczynský se nyní orientuje 

zejména na pomoc zasaženým oblastem (The Herald 2017). 

Ačkoli někteří prezidenti vystupovali jako levicoví kandidáti, peruánský 

ekonomický přístup je dosud neoliberální. Neoliberální instituce nastavené v roce 1993 

zůstávají téměř nedotčené dodnes. Jedním z důvodů je ekonomický růst provázející 

Peru v posledních dekádách, při kterém je z politického i ekonomického hlediska 

náročné měnit fungující instituce. I levicový prezident Alan García přijal neoliberální 

přístup a Ollanta Humala také, ač se nezdá, že by neoliberalismus přijal ideologicky 

(Vergara, Encinas 2016: 159-163). 

3.1.4 Přírodní zdroje v Peru 

Peru je dlouhodobým a významným vývozcem přírodních zdrojů, jak již bylo 

řečeno. Významný růst v oblasti nerostného bohatství, konkrétně těžbě minerálů, lze 

pozorovat zejména v posledních dvou dekádách. Vděčit za to lze ekonomickým 

reformám z 90. let, které otevřely peruánskou ekonomiku a zejména těžařský sektor 

světu. Důsledkem bylo zintenzivnění těžby v tradičních těžařských regionech, ale také 

expanze těžby do nových regionů (Himley 2014: 175).  

Současné cíle Peru se týkají zejména ekonomického růstu a vytvoření sociální 

politiky snižující chudobu. Regiony bohaté na přírodní bohatství jsou silně finančně 

zvýhodňovány. Problémem je, že tyto peníze nejsou správně alokovány. Politika na 

lokální úrovni je značně diskutabilní, přírodní zdroje často vedou k regionálním 

                                                 
29

 Dle Giniho indexu, který reprezentuje ekvivalenci rozložení bohatství a příjmů, tedy 

míru nerovnosti, Peru vykazuje silnou nerovnost obyvatelstva. Přestože se index snižuje 

(1999 byl 56,34; 2014 44,14), Peru je stále nerovnoměrnou zemí ve smyslu 

ekonomického rozložení obyvatelstva. Např. Česká republika měla index 26,13 k roku 

2012 (World Bank 2017). 
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politickým konfliktům, které se samozřejmě šíří skrze celou zemi. Problémem je také 

komunikace mezi regiony a státem, či slabé instituce. Objevují se také konflikty mezi 

regionálními vládami a těžařskými společnostmi, a to o samotné zdroje, půdu, vodu, 

životní prostředí, ale i spravedlivé kompenzace za půdu, atd. (Arellano-Yanguas 2011: 

618-620).  

V Peru lze pozorovat dominanci soukromého sektoru nad státním. Důvodem je 

investičně-příznivá daňová politika nastavená v 90. letech, která byla přijata za cílem 

přilákání zahraničních investic. Při zvyšování investic, zvyšování cen komodit na 

světových trzích dochází k zvyšování zisků. Proto se objevovaly názory, že by se tyto 

neočekávané zisky měly zdanit. Ani po nástupu Alana Garcíi, který sliboval reformu 

těžařského sektoru a jeho zdanění, nepřišly změny. Místo toho byl přijat program 

založený na dobrovolném přispívání těžařských společností do těžařských oblastí, což 

bylo široce kritizováno (Arellano-Yanguas 2011: 620-621). Nová reforma zdanění 

těžařského sektoru proběhla v roce 2011, byla kladně přijata investičními aktéry (IMF 

2014: 9). Těžařský sektor je natolik zvýhodňován, že nebyly přijaty ani zákony chránící 

životní prostředí, které je těžbou poškozováno (Arellano-Yanguas 2011: 621). Příliv 

přímých zahraničních investic (FDI) můžeme pozorovat zejména v posledních dvou 

dekádách
30
. Nejdůležitějšími aktéry jsou nadnárodní korporace, které investují do 

těžařského sektoru. V první dekádě 21. století byly jejich investice také velmi výnosné. 

Dle původu nadnárodních korporací jsou nejdůležitějšími aktéry Čína, USA, Kanada, 

Švýcarsko a Austrálie. V roce 2012 peruánské společnosti investovaly pouze 2,5% 

z celkového počtu investic do těžařského sektoru (Lust 2016: 198-201). 

Peru vykazuje ekonomický růst v poslední dekádě, stále ale čelí problémům 

spojeným s přírodním bohatstvím. Peru se stejně jako jiné přírodně-bohaté země potýká 

s problematikou managementu zisků z přírodních zdrojů, cenovou volatilitou, či 

nejistými zisky (IMF 2014: 4-5). Důležitým faktorem pro přilákání investic jsou stabilní 

politické instituce, stabilní ekonomika, ale také sociální stabilita. Je důležité nastavit 

fiskální rámec tak, aby bylo možné vyrovnat se s ekonomickou nejistotou spojenou se 

                                                 
30

 Jde o celosvětový trend, např. mezi lety 1990-1997 se zvýšily celosvětové investice 

do těžařského sektoru o 90%, v Latinské Americe mluvíme o 400% a v Peru o 2000% 

(Lust 2016: 198). 
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závislostí na primárních komoditách. Fiskální legislativa přijatá v roce 1999 toto 

neposkytla. Proto byl přijat nový fiskální rámec v roce 2013 (IMF 2014: 10-11). 

V současnosti se Peru snaží implementovat proticyklická fiskální opatření zaměřená na 

budování infrastruktury a zvyšování kvality vzdělání. Jeden z největších problémů je 

přenos pravomocí na jednotlivé regiony, které ale nejsou důvěryhodné, stále se potýkají 

s korupcí (Oxford Business Group 2016a). 

3.1.5 Kontrola proměnných 

V této části práce se pokusím o propojení teoretické části práce a empirické 

analýzy. Jako první stanovím úroveň demokracie v Peru prostřednictvím dat z Freedom 

House. Poté analyzuji vztah mezi závislostí na minerálech a úrovní demokracie, 

rozeberu také Rossovy efekty a kontrolní proměnnou. Nakonec zhodnotím proměnné, 

jejich vztah, a to také v souvislosti s rozborem politického a ekonomického vývoje. 

Graf 3 ukazuje vývoj demokracie v Peru dle hodnocení Freedom House. Data se 

shodují i s mým rozborem politického vývoje. Ke konci 70. let dochází ke zlepšení 

hodnocení v souladu s přechodem k demokracii, po celá 80. léta bylo Peru hodnoceno 

jako svobodná demokracie. V 90. letech s nástupem Alberta Fujimoriho dochází ke 

změně, Peru bylo hodnoceno jako semi-demokracie. Od roku 2000 do současnosti je 

Peru opět hodnoceno jako demokracie (Freedom House 2016b). 

Je potřeba doplnit základní atributy semi-demokracie. Budu vycházet z práce 

Mainwaringa, Brinkse a Pereze-Liñána, kteří se zabývali politickými režimi Latinské 

Ameriky a jejich klasifikací. Zjednodušeně se semi-demokratické režimy nachází v šedé 

zóně mezi demokracií a nedemokracií, samozřejmě se bližším zkoumání dají blíže 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Freedom in the World Comparative and Historical Data. Dostupné 

z: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  

 

 

 

 

 

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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klasifikovat. Dle autorů je nutné rozlišovat nuance, které oddělují semi-demokracie od 

autoritářských režimů. Jedním z příkladů je, že např. semi-demokratické režimy 

pořádají volby, jejich povaha však není blízká demokratickým – svobodným, 

soutěživým volbám. V semi-demokraciích také vítězi voleb nemusí mít reálnou moc, 

často jsou zastíněni armádou. Volba obyvatelstva se pak nepromítá v reálné politice, 

volby nejsou efektivní. Semi-demokratické režimy také často vylučují část populace 

z politického života (Mainwaring, Brinks, Perez-Liñán 2001: 37-48). 

Nyní se podívám na míru závislosti na minerálech. Pro míru závislosti země na 

minerálech využiji několik ukazatelů. Nejprve zjistím podíl exportu minerálů na 

celkovém exportu, což je představeno v Tabulce 1. 

Můžeme pozorovat, že od 60. let 20. století až do současnosti tvoří minerály 

zhruba polovinu celkového exportu. 

Zajímavé je také jakým podílem přispívá sektor přírodních zdrojů k HDP. Graf 4 

představuje procento HDP představené jednotlivými sektory. Podíl přírodního bohatství 

(minerály + ropa) je poměrně konstantní, pohybuje se v rozmezí 8 - 18%. Podíl 

přírodního bohatství je důležitý, na druhou stranu však nezastiňuje ostatní odvětví. 

Dlouhodobě lze pozorovat, že např. 15% HDP tvoří zpracovatelský průmysl, či cca 11% 

obchod.  

Graf 5 představuje roční procentuální změnu dle jednotlivých odvětví 

ekonomiky. Jinými slovy graf představuje růst či snížení produktivity daného sektoru. Z 

grafu je patrné, že produktivita sektoru přírodního bohatství byla dobrá v roce 2005, 

Tabulka 1                       
Struktura exportu Peru 
(%) 

          
  

    1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2016 

Tradiční produkty Ryby   2,9    9,5  
  

33,0    4,9  
  

10,5  
  

13,7    7,5    5,3    4,2    3,4  

  Zemědělství 
  

53,7  
  

34,4  
  

15,5    5,8    5,3    3,6    1,9    2,7    2,1    2,4  

  Minerály 
  

20,6  
  

42,8  
  

45,0  
  

46,9  
  

45,1  
  

46,3  
  

56,4  
  

61,2  
  

55,0  
  

58,8  

  Ropa 
  

12,7    4,0    0,7  
  

19,6    7,9    5,5    8,8    8,6    6,7    6,0  

Netradiční produkty  
 

  
10,1    9,3    5,8  

  
21,4  

  
30,1  

  
29,4  

  
24,6  

  
21,5  

  
31,7  

  
29,1  

Ostatní     0,0    0,0    0,0    1,4    1,1    1,5    0,8    0,7    0,3    0,3  

Zdroj: Autorka. Data z: Central Reserve Bank of Peru. Dostupné z: 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html  

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html
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poté stagnovala, nejvíce v letech 2009-2011, což můžeme propojit s globální 

ekonomickou krizí. V loňském roce můžeme pozorovat opět nárůst produktivity. Stejně 

tak sektor zpracovatelského průmyslu vykazoval negativní růst v roce 2009 a nyní opět 

v posledních dvou letech. V roce 2009 to lze vysvětlit krizí a sníženou poptávkou po 

zpracovaných výrobcích. Celkově HDP vykazuje stabilní růst. 

Grafy 6 a 7 ukazují renty z přírodních zdrojů a jejich rozložení. Renty jsou zde 

uváděny jako procento HDP. Lze pozorovat, že nejvyšší podíl rent na HDP byl na 

počátku 80. let, nejdůležitější složkou však nebyly minerály, ale ropa, což se na konci 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Central Reserve Bank of Peru. Dostupné z: 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html  

 
Zdroj: Autorka. Data z: Central Reserve Bank of Peru. Dostupné z: 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html  

 

http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html
http://www.bcrp.gob.pe/statistics/annual-tables.html
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80. let změnilo. Význam rent značně klesl v 90. letech, rostoucí trend lze pozorovat až 

od roku 2004. Nejdůležitější složkou v současnosti jsou renty z minerálů. 

 

K výše zmíněným indikátorům je třeba zohlednit mezinárodní ceny minerálů. 

Ceny minerálů v čase ukazují následující grafy (8 a 9). Graf 8 ukazuje cenu minerálů v 

hodnotách nominálního dolaru za metrickou tunu v případě (měď, cín, zinek, olovo) a 

za trojskou unci (zlato, stříbro). Graf 9 ukazuje cenu minerálů v hodnotách reálného 

dolaru (pevná hodnota k roku 2010) za stejné jednotky jako předchozí graf. 

 

 
 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World Development Indicators. World Bank. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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Ceny minerálů jsou jedním z externích faktorů, které ovlivňují ekonomickou 

situaci v dané zemi. Dalším faktorem je přítomnost nadnárodních korporací v zemi, 

konkrétně v oblasti exploatace minerálů. Důležitým faktorem může být také příliv 

zahraničních investic. Nejprve se podíváme na investice do sektoru přírodních zdrojů. 

Jak můžeme vidět v Grafu 10, investice se zvyšují impozantní rychlostí. Zvyšování 

investic lze přičíst zvyšující se světové poptávce po přírodních zdrojích, ale také 

makroekonomické stabilitě země, příznivému investičnímu klimatu (IMF 2014: 7). 

Poslední 3 roky lze pozorovat pokles cen minerálů (mědi a zlata) – nevýznamnějších 

exportních komodit Peru, což samozřejmě zpomalilo vývoj nových projektů v této 

 

 
 Zdroj: Autorka. Data z: World Bank. Commodity Markets. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  

 

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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oblasti. Vliv má také zpomalování čínské ekonomiky, tudíž snížení objemu čínských 

investic. Zahraniční investoři požadují komplexní strategii pro uklidnění sociálního 

prostředí v zemi, kdy místní obyvatelé často protestují proti nadnárodním společnostem. 

Dalším požadavkem je nastavení environmentálních pravidel pro snížení ničení 

životního prostředí (Oxford Business Group 2016b). 

Zvýšení role nadnárodních společností Peru, zejména v oblasti těžby minerálů, 

lze datovat k Fujimoriho vládě v 90. letech. S prosazením neoliberálních reforem se 

Peru dostalo do globálního ekonomického systému, což umožnilo zahraničním 

investorům a korporacím účastnit se těžby minerálů v Peru. Působení zahraničních 

společností a investic má politické a sociální důsledky, nadnárodní těžařské společnosti 

přispívají k sociálním nerovnostem a celkové nespokojenosti obyvatelstva
31

. 

Dlouhodobé využívání peruánských přírodních zdrojů vedlo k odporu vůči 

nadnárodním společnostem (Quartararo 2015). 

Nyní se podívám na Rossovy efekty, které působí v této práci jako kauzální 

mechanismus, který předpokládá snížení možnosti přechodu k demokracii. Jako 

přechod k demokracii v Peru můžeme chápat dvě období – dle Freedom House i dle 

naší analýzy politického vývoje jde o dekádu 80. let a dobu po roce 2000.  

                                                 

31
 Těžařský průmysl negativně ovlivňuje životní prostředí, znečišťuje vodu, narušuje 

také živobytí komunit žijících v daných oblastech (Quartararo 2015). 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Peru: Selected Issues Paper. IMF Country Report 14/22. 

Dostupné z: https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41287.0  

https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41287.0
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Rentiérský efekt budu sledovat dle chudoby obyvatelstva a sociálních programů. 

Předpoklad je takový, že čím méně je obyvatelstvo zatíženo, tím menší vyvíjí tlak na 

politické elity. 

Podle mého názoru je zde důležitým faktorem chudoba peruánského 

obyvatelstva. Přestože v 21. století Peru vykazuje ekonomický růst, Peru nedokázalo 

spolu s ekonomickým růstem bojovat proti chudobě obyvatelstva. V současné době se 

procento populace žijící v chudobě snižuje, čísla jsou stále vysoká. K roku 2013 jde o 

23% celkové populace, což je nejnižší číslo v historii, pokud jde o extrémní chudobu, 

mluvme o 4,7% populace. Dle organizace Peruvian Social Watch Peruánská vláda 

využívá ekonomické zisky z přírodního bohatství, ale v krátkozrakém měřítku, sociální 

program je limitovaný (Social Watch 2014). Problematická sociální situace je jeden 

z hlavních bodů programu nového prezidenta (Andina 2017). 

Graf 11 popisuje distribuci příjmů. Dle dat dostupných od roku 1985 mohu 

konstatovat, že distribuce příjmů se dodnes nezměnila. Graf využívá rozdělení 

společnosti do tvz. kvintil. Společnost je rozdělena do 5 skupin dle jejich příjmů, tzn. že 

jsou vzestupně srovnány příjmy a pak rozděleny do skupin. V jedné skupině se tak 

ocitají vždy ti s totožným, nebo podobným příjmem.  

 
Zdroj: Autorka. Data z: World Development Indicators. World Bank. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER  

Procento populace Procento 

příjmů 

 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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Dlouhodobou ekonomickou nerovnost obyvatelstva potvrzuje i Giniho index 

zmíněný v kapitole 3.1.4 Přírodní zdroje v Peru (World Bank 2017). 

Pokud jde o samotný daňový systém, lze konstatovat, že je neefektivní. Jedním z 

největších problémů jsou daňové úniky. Samotné nastavení daní je poměrně nízké, což 

je umožněno díky příjmům z primárních komodit. Dalším důvodem nízkých příjmů z 

daní je to, že nejsou efektivně vybírány. Samostatnou kapitolou je pak to, že v Peru 

existuje široký neformální pracovní trh, který zahrnuje zhruba 60% pracovní síly 

(Bohacek 2016). 

Podle mého názoru Peru nikdy nedokázalo vytvořit takový sociální program 

nebo fiskální prostředí, se kterým by bylo obyvatelstvo spokojené. Výjimkou je pouze 

první volební období Fujimoriho vlády, které dokázalo výrazně zlepšit ekonomickou 

situaci celé země. Pokud Peru profitovalo z primárních komodit, nedokázalo zisky 

využít pro sociální účely. Proto musím dojít k závěru, že rentiérský efekt pro Peru 

neplatí. 

Represivní efekt lze pozorovat na základě výdajů na armádu, jako na 

nejvýznamnější složku peruánských ozbrojených složek. Z analýzy politického vývoje 

jasně vyplývá, jakou roli hrála na peruánské politické scéně armáda. Výdaje na armádu 

byly konstantní za Fujimoriho vlády (průměrně 2,4 % HDP a 15% z celkových výdajů), 

od roku 2000 výdaje klesají. Svého minima dosáhly v roce 2011, současně můžeme 

pozorovat mírné zvýšení. V roce 2012 tvořily výdaje na armádu 6% celkových výdajů a 

k roku 2015 výdaje na armádu tvoří 1,5 % HDP (World Bank 2016a). Výdaje na 

armádu za Fujimoriho mohou mít více vysvětlení, možný represivní efekt, ale také boj 

proti guerrilovému hnutí Světlá stezka. Represe a násilí však provázely Fujimoriho 

režim i mimo boj se Světlou stezkou (Collyns 2016).  

Podle mého názoru nelze v Peru pozorovat ani represivní efekt. Ani za 

Fujimoriho vlády nebyly výdaje na armádu natolik vysoké a armáda natolik silná, aby 

dokázala udržet nedemokratický režim. 

Modernizační efekt je založen na kulturních a sociálních změnách v zemi. Pokud 

jde o gramotnost, Peru vykazuje relativně pozitivní čísla – k roku 2012 je 98% mužů 

(15-24 let) a 96,7% žen (15-24 let) gramotných. 98% obyvatel používá mobilní telefon, 

ale pouze 38,2% je uživatelem internetu (INEI). Úroveň vzdělání se v Peru zvyšuje, k 
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roku 2015 se dostávalo základního vzdělání (které je povinné) cca 88% dětí, což je o 

22% víc než v roce 2006. Podíl chlapců a dívek je vyrovnaný, a to jak u základního, tak 

u středoškolského vzdělání, kterého dosahuje cca 76% dětí. Co se týče vyššího vzdělání, 

data jsou dostupná k roku 2010, dosáhlo ho cca 40% dospívajících. Náklady na vzdělání 

se rovnají 3,92% HDP a cca 17% celkových vládních výdajů (UNESCO 2016a). 

Častým problémem je to, že děti opouštějí školy z finančních důvodů, musí pracovat a 

pomáhat rodině. Často pracují v rizikových pracovištích, konkrétně právě v dolech. 

Otázkou je také kvalita vzdělání. (CIA 2016b). Roste také počet obyvatel žijících ve 

městech, v roce 1960 to bylo 46% populace, v roce 1990 68% a v současnosti 78% 

(World Bank 2016a). 

Dle sesbíraných dat je Peru gramotnou zemí s průměrnou úrovní vzdělání. Velká 

část obyvatelstva žije ve městech. Otázkou je však pravdivost dat a kvalita samotného 

vzdělání. Podle mého názoru musím vzít v úvahu i velký podíl obyvatelstva žijícího v 

chudobě. Podle mého názoru nelze modernizační efekt objektivně posoudit.  

Nakonec představím kontrolní proměnnou představenou Herbem – vliv regionu 

(Herb 2005: 310-311). Vliv regionu bude měřen pomocí dat z Freedom House. Vliv 

regionu se zakládá na myšlence, že s problémy rentiérských států se potýkají i státy, 

které nejsou bohaté na přírodní bohatství, ale prošly podobným historickým vývojem 

(Herb 2005: 303). Porovnání (ne)demokracie v Americe (Severní, Střední i Jižní 

Amerika) v čase lze pozorovat v následující tabulce. 

Rok Počet zemí Procento Počet zemí Procento Počet zemí Procento

1975 10 36 11 39 7 25

1980 15 47 13 41 4 12

1985 24 68,5 8 23 3 8,5

1990 23 66 11 31 1 3

1995 19 54 15 43 1 3

2000 23 66 10 28 2 6

2005 24 68 9 26 2 6

2010 25 71 9 26 1 3

2015 24 68 10 29 1 3

Částečně svobodná 

semidemokracie

Nesvobodná 

nedemokracie
Tabulka 2 Demokracie

 
Zdroj: Autorka. Data z: Freedom in the World. Comparative and Historical Data. 

Dostupné z: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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Peru se snažilo o přechod k demokracii již od 70. let, dle mého rozboru politické 

situace i hodnocení Freedom House můžeme mluvit o relativní demokracii v 80. letech. 

Dle tabulky můžeme vidět nárůst počtu demokracií a snížení počtu nedemokracií. V 90. 

letech bylo Peru populistickým autoritářským režimem a dle Freedom House bylo semi-

demokracií. Celkově lze pozorovat nárůst semi-demokracií na úkor demokracií v 90. 

letech. Od roku 2000 se počet demokracií opět zvedl a zůstal vyrovnaný. Lze 

konstatovat, že trend demokracie v Americe je shodný se změnami v Peru. Vliv regionu 

tedy nelze vyloučit. 

3.1.6 Prokletí přírodních zdrojů v Peru 

Podle mého názoru v Peru minerální bohatství nebrání ustavení demokratického 

režimu. Co se týče ekonomické situace, Peru se zdá být stabilní zemí. Podle mého 

názoru Peru v současné době ekonomicky těží z otevření trhu v 90. letech v době 

autoritářského režimu Peru. Sektor přírodního bohatství je produktivní, důležité pro 

Peru je růst investic do těžařského sektoru. Negativní je, že Peru v současné době stále 

zápasí s rozsáhlou chudobou, distribuce příjmů je nerovnoměrná. Dalším negativem 

spojeným s těžařským sektorem je negativní vliv na životní prostředí. Závěrem je, že 

Peru bylo schopné ustanovit demokracii, ačkoli kvalita demokratických institucí je 

diskutabilní. Ekonomicky je Peru relativně závislé na minerálech, prokletí přírodních 

zdrojů by mohlo být problémem do budoucna. V současnosti je však Peru 

demokratickou zemí se stabilní ekonomikou. 
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3.2 Politický a ekonomický vývoj Bolívie 

Tato kapitola bude strukturována stejně jako předchozí kapitola - politický a 

ekonomický vývoj Peru. Nejprve představím politický a ekonomický vývoj Bolívie, roli 

nerostných surovin v zemi, následně provedu kontrolu proměnných a nakonec shrnu své 

poznatky a platnost teoretického konceptu pro Bolívii. Z metodologického hlediska 

bude tato kapitola stejná jako kapitola předchozí. 

Nejprve je nutné představit, jaké minerály jsou pro Bolívii důležité. Bolívie má 

významné zásoby přírodních zdrojů – zlato, stříbro, zinek, cín, dále také zemní plyn a 

ropu. Bolívie se ekonomicky opírá o tyto zásoby (Andersen, Faris 2002: 3). 

V současnosti nelze opomenout zásoby lithia, které se stalo důležitou součástí 

nenovějších technologií (od mobilních telefonů po elektromobily). O nejlehčím kovu se 

mluví jako o prvku budoucnosti a Bolívie má kolem 70% celkových světových rezerv. 

Už dnes má zejména Čína velký zájem o těžbu a využívání tohoto minerálu (López 

2015). 

3.2.1 Nedemokratické režimy v Bolívii 

Rozbor politického vývoje Bolívie začnu v 50. letech 20. století. Před 

bolivijskou revolucí, která proběhla v roce 1952, byly přírodní zdroje, konkrétně cín, 

v rukou oligarchů, tzv. cínových baronů. Téměř 80% zdrojů bylo v rukou tří rodinných 

firem, které kontrolovaly export a byly samozřejmě příjemci rent. Spolu 

s ekonomickým významem byly tyto rodiny významnými politickými aktéry
32

. 

Oligarchům stávající politická i ekonomická situace vyhovovala, snažili se zabránit 

demokratizaci země. Z tohoto prostředí se zrodila populistická politická strana Hnutí 

národní revoluce (MNR), která na začátku 50. let vystupovala proti oligarchům a jejich 

politickému systému. MNR cílilo zejména na pracující a odbory, s jejichž podporou 

                                                 
32

 Díky finančním prostředkům mohli oligarchové ovlivňovat stát, využívali také státní 

ozbrojené složky ve svůj prospěch – armáda byla často přítomna v dolech, aby 

udržovala pořádek (Dunning 2008: 233). 
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mohla být nastolena změna. Začátek 50. let byl bojem mezi tradicí oligarchů a MNR
33

 

(Dunning 2008: 233-236).  V roce 1952 revoluční hnutí v čele s MNR odstranilo 

oligarchy z jejich elitní pozice. Svou roli hrály další významné skupiny – nová generace 

vojenských důstojníků, odbory a domorodé skupiny snažící se ochránit své kulturní 

dědictví. Každá skupina měla jiný cíl, jinou ideologickou základnu. V roce 1952 získalo 

politickou moc MNR s podporou výše zmíněných skupin, ale vláda byla příliš 

heterogenní. Společným cílem byl pouze boj proti oligarchům (Kohl, Farthing 2006: 45-

47). Prvním krokem bylo znárodnění cínových dolů, v tu chvíli se Bolívie stala 

klasickým rentiérským státem. Důležitou roli zde hrála také organizace odborů – 

Central Obrera Boliviana. Od okamžiku znárodnění cínových dolů se renty z exportu 

cínu staly nejdůležitějším příjmem pro bolivijskou ekonomiku. V roce 1952 byla 

založena státem kontrolovaná společnost COMIBOL, která měla ve svém mandátu 

kontrolu nad největšími cínovými doly. Význam této společnosti je patrný dodnes. 

COMIBOL se snažil příjmy z exportu cínu využít na rozvoj státu, financoval 

zemědělskou reformu, nebo investoval do rozvoje průmyslu
34

 (Dunning 2008: 238-

239). Zisky z exportu cínu však klesaly kvůli propadu cen
35

 (Dunkerley 1984: 59). 

Postupem času určité demokratické pokusy musely ustoupit reálným problémům (jako 

např. chudoba, nedostatečná občanská práva), vláda MNR se stala klientelistickou 

mašinérií, demokratický vývoj byl otázkou budoucnosti (Kohl, Farthing 2006: 47).  

Bolívie přijala v 50. letech ekonomický systém založený na industrializaci, která 

se opírala o subvence importu
36
. Tento systém byl dominantní až do 80. let (Kohl, 

Farthing 2006: 48). Tzv. ISI strategie měla za úkol dosáhnout ekonomického růstu a 

                                                 
33

 Přestože MNR prohlašovalo, že bojuje za demokracii, pravda byla trošku jiná. MNR 

mělo široký záběr, příznivci byli z různých skupin – domorodé obyvatelstvo, socialisté, 

nacionalisté, ale i obdivovatelé fašismu (De Prado 2006: 4,7). 

34
 Vláda si myslela, že financování strukturálních změn v zemi utiší neklidnou sociální 

situaci (Dunning 2008: 239). 

35
 Za propadem cen bylo USA prodávající své cínové rezervy, protože se bálo, že 

masové znárodňování dolů v Bolívii znamená nástup komunismu v zemi, což chtělo 

potlačit (Dunkerley 1984: 59). 

36
 Šlo o tzv. ISI (Import Sustitution Industrialization) strategii, která byla základem 

ekonomiky mnoha zemí Latinské Ameriky v 50. a 60. letech (Baer 1972: 95). 
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socio-ekonomické modernizace (Baer 1972: 95). Systém prosazoval ochranu místního 

průmyslu, zdroje a strategické sektory ekonomiky byly pod státní kontrolou (Kohl, 

Farthing 2006: 48). Byly zakládány a podporovány továrny a společnosti vyrábějící 

zboží, které bylo dosud dováženo zejména z USA a Evropy. Jedná se tedy o rozvoj 

zpracovatelského průmyslu. Cílem bylo mimo jiné snížit závislost na příjmech z exportu 

primárních komodit a zvyšovat soběstačnost. Strategie využívala zejména celní 

překážky pro import (Baer 1972: 96-98). V polovině 50. let se zhoršovala ekonomická 

situace
37

 a MNR souhlasilo pomoci od MMF a USA, Bolívie měla dle jejich podmínek 

přistoupit ke strukturálním změnám (Dunkerley 1984: 87). Politická situace se však 

stávala vyhrocenější, byly velké spory mezi vládou, odbory a regiony (Kohl, Farthing 

2006: 50).  

V roce 1964 byla vláda MNR svržena a byla ustanovena vojenská vláda, která 

trvala dalších 18 let. Občanská a politická práva byla téměř neexistující. Vojenský puč 

byl ospravedlněn nutností ustanovení pořádku v zemi
38
. Prvním vojenským diktátorem 

se stal generál Barrientos, který pokračoval v ekonomickém státo-centrismu. Vojenský 

režim byl nakrátko přerušen populistickou vládou mezi lety 1969 až 1971. V roce 1971 

převzal vládu generál Hugo Banzer, který vládl s podporou USA. Na začátku 80. let se 

režim stal brutálnějším, když Luís García Meza dosadil do své vlády fašistické poradce. 

Vláda krvavě útočila na všechny možné skupiny společnosti – odbory, studenty, církev 

(Kohl, Farthing 2006: 50-51). Bolívie proživala na konci 60. let ekonomický propad 

(viz graf 12). Pokles ekonomiky odrážel vládu vojenské junty, její neefektivní 

ekonomický management, ale také pokles ceny cínu. 

Na konci 60. let a během 70. let opět rostly ceny cínu, což zvýšilo výnosnost 

státem řízených dolů. Problémem bylo, že nebylo investováno do vývoje těžařského 

průmyslu vůbec, nebo byly investice neuvážené. Většina příjmů z těžařského průmyslu 

skončila v rukou vlády, ztratila se v klientelistickém systému (Dunkerley 1984: 226-

                                                 
37

 Jedním z problémů byly finanční kompenzace bývalým majitelům cínových dolů, což 

v podstatě ožebračilo celou ekonomiku. Vzrostl zahraniční dluh, Bolívie trpěla 

hyperinflací (Dunning 2008: 241-242). 

38
 Vojenské režimy v Bolívii byly podporovány USA. Pro USA bylo politicky 

snesitelnější podporovat vojenskou juntu, než připustit možné rozšíření komunismu 

(Young 2011: 7-8). 
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229). Na druhou stranu se rozvíjel trh s ropou a zemním plynem, což posílilo státní 

příjmy, cínový sektor přestal být klíčovým aktérem pro udržení ekonomického rozvoje. 

Bolívie prožívala v průběhu 70. let stabilní ekonomický růst, ten byl ale pouze dočasný. 

Ekonomika měla vážné strukturální nedostatky, které se již na konci dekády (viz graf 

12) (Kohl, Farthing 2006: 51-52).  

V roce 1979 klesla popularita vojenské vlády, důležitou roli začala hrát nově 

sjednocená Konfederace bolivijských rolníků. Tato organizace, spolu s ostatními 

obchodními elitami, oznámila svůj závazek vůči demokracii. Takto reprezentovaná 

střední třída se rozhodla bojovat za vylepšení ekonomické situace, zejména proti 

klientelistickému systému. Boj proti diktatuře vyvrcholil v době ekonomické stagnace 

na konci 70. let. Zároveň americká podpora režimu, USA se začaly ohlížet na 

porušování lidských práv. Situace 70. let nakonec vedla k přechodu k demokracii, byl to 

výsledek jak endogenních, tak exogenních vlivů (Kohl, Farthing 2006: 52-54). 

3.2.2 Éra neoliberální demokracie 

Přechod k demokracii v Bolívii začal na konci 70. let demokratickými 

reformami, redemokratizace proběhla v 80. letech
39

 (Stokes 2001: 113). V roce 1981 

                                                 
39

 Doba 80. let v Latinské americe je označována jako ztracená dekáda. V tomto případě 

byla ekonomická krize výsledkem ISI strategie, makroekonomické nedisciplinovasti, 

země si stále více půjčovaly ze zahraničí. Zahraniční dluh se kriticky zvyšoval. Bolívie 

se potýkala s hyperinflací (Bértola, Ocampo 2012: 3-5,18). 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Bolivia GDP 1960-2006. GDP Inflation 2016. Dostupné z: 

http://www.gdpinflation.com/2014/07/bolivia-annual-gdp-and-gdp-growth-rate.html  

http://www.gdpinflation.com/2014/07/bolivia-annual-gdp-and-gdp-growth-rate.html
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byla Velkou Británií a USA ustavena přechodná vláda. Prezidentem civilní se vlády 

v roce 1982 stal levicový kandidát Hernán Siles Zuazo. (Kohl, Farthing 2006: 54). 80. 

léta byla érou ekonomické krize v Latinské Americe (Stokes 2001: 113).  Bolívie nebyla 

výjimkou, ekonomická situace byla katastrofická
40
. Dokonce téměř zanikl těžařský 

průmysl v polovině 80. let, a to z důvodu pádu cen komodit, což vedlo k masivnímu 

zavírání dolů (Kohl, Farthing 2012: 228). Ekonomická situace ztěžovala rozšiřování 

občanských práv a vývoj demokracie celkově. Vláda tak začala využívat principy 

volného trhu, nutné bylo odstranění státu z řízení ekonomické sféry. Bolívie se začala 

přiklánět k neoliberální politice (Kohl, Farthing 2006: 54-55). 

V roce 1985 prezident Paz Estenssoro zahájil ekonomický program zaměřený na 

strukturální změny. Program zahrnoval reformu měnového systému, restrukturalizaci 

byrokratického aparátu, liberalizaci trhu, podporu exportu a reformu daňového systému. 

Těžařský sektor prošel zásadní změnou, bylo propuštěno 23 tisíc zaměstnanců. (Salmon 

2007: 116-117). Brzy byly viditelné ekonomické změny – hyperinflace byla omezena, 

Bolívie se dočkala ekonomického růstu, značný byl také příliv investic, vzrostl export a 

byl snížen zahraniční dluh. Zlepšení ekonomické situace (viz následující Graf 13) vedlo 

ke stabilizaci demokratizačního procesu (Hagopian, Mainwaring 2005: 152). 

Neoliberalismus měl ale také negativní efekt, velká část obyvatelstva se bouřila proti 

kapitalismu, privatizaci přírodních zdrojů, vlivu zahraničních společností, také proti 

Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance (Spronk, Webber 2007: 32). 

Důvodem nespokojenosti populace bylo také, že v rámci restrukturalizace ekonomiky 

probíhalo propouštění, zavírání továren, zvyšovala se nezaměstnanost (Salmon 2007: 

117) 

V roce 1989 se prezidentem stal Paz Zamora, který pokračoval v politice svého 

předchůdce. Za jeho vlády však došlo ke zhoršování ekonomické situace země a 

životních podmínek obyvatel (viz Graf 13). Bolívie trpěla chudobou, nezaměstnaností, 

zaostalou zdravotní péčí, či vzděláním. Na konci 80. let se jednou z hlavních 

ekonomických sil Bolívie stal export kokainu a příliv narko-dolarů (Salmon 2007: 117). 

Prezidentem se v roce 1993 stal Sánchez de Losada (Dunning 2008: 243). Jeho 

program obsahoval kapitalizační kampaň, která měla reformovat sektor přírodních 

                                                 
40

 Spolu se špatnou ekonomickou situací souvisí politické a sociální problémy, Bolívie 

prožila velké množství stávek a demonstrací (Kohl, Farthing 2006: 56). 
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zdrojů a přilákat investory. Největší ropná společnost v zemi byla částečně 

privatizována. Krátkodobě byla snížena daňová zátěž sektoru přírodních zdrojů s cílem 

opět je zvýšit
41

. Dlouhodobým cílem ale bylo diverzifikovat ekonomiku (Dunning 2008: 

243-246). Tyto kroky byly navržené a podporované MMF, ale měly neblahý vliv na 

obyvatelstvo (Sprok, Webber 2007: 34-35). Z pohledu obyvatel privatizace znamenala 

přesun zisků k zahraničním firmám, což bylo vnímáno negativně. Privatizace přírodních 

zdrojů v Bolívii byla rozsáhlá, přírodní zdroje sice zůstaly technicky vlastnictvím státu, 

ale investoři měli široká práva na rezervy přírodních zdrojů. Tento krok učinil Bolívii 

atraktivní investiční destinací (Kaup 2010: 128). Již napjatou sociální situaci a negativní 

vnímání této strategie prohloubilo například zvýšení cen pohonných hmot pro 

spotřebitele, což bylo způsobeno zrušením dotací vlády na deriváty ropy a zemního 

plynu. To bylo způsobeno kapitalizační kampaní, vláda tímto způsobem přenesla 

náklady na strategii na spotřebitele formou zvýšené ceny pohonných hmot (Dunning 

2008: 247).  Sánchez de Losada provedl nejen ekonomické změny, ale i decentralizační. 

Decentralizace země se dotkla více oblastí – alokace zdrojů, odpovědnost za veřejné 

služby, instituce pro politickou participaci. Před reformou byla lokální vláda téměř 

neexistující, přítomnost státu byla ve většině území minimální (Faguet 2009: 32-33). 

Neoliberální politika 90. let nebyla neuspěšná, v Grafu 13 lze vidět stabilní růst HDP. 

Na konci 90. let a na začátku nového tisíciletí došlo k objevení velkého naleziště 

zemního plynu
42

 v Bolívii. Zemní plyn se stal novým ekonomickým tahounem, který 

zvýšil příjmy státu (Spronk, Webber 2007: 33-34). Regionální ohraničení nalezišť ropy 

a zemního plynu vedlo k nerovnoměrnému vývoji regionů, ale také k přenesení části 

politické moci na jednotlivé regiony. Zejména region Santa Cruz se snažil získat širší 

politickou i ekonomickou autonomii. Cílem bylo získat příjmy z přírodních zdrojů, což 

způsobilo i násilné nepokoje a vojenské represe. Centrální vláda byla samozřejmě proti 

převedení zisků regionům, veřejným argumentem bylo, že zisky z přírodních zdrojů by 

mohly být využity v boji proti chudobě v celé zemi. Konflikt se rozostřil mezi přírodně-

bohatými regiony, které žádaly autonomii a zisky, a domorodým obyvatelstvem žijícím 

                                                 
41

 Přestože snižování daní bylo krátkodobé, lze pozorovat snížení celkových příjmů 

z přírodních zdrojů do státní kasy (Dunning 2008: 247). 

42
 Naleziště spadá pod region Santa Cruz, který byl již v 70. a 80. letech ekonomicky 

nejvyspělejší. Rozdíly mezi regiony se dále zvětšovaly, což způsobovalo občanské 

nepokoje (Dunning 2008: 247-248). 



   

 

65 

  

v horských oblastech, které žádalo centrální kontrolu nad přírodními zdroji (Dunning 

2008: 248-250). 

Bolívie byla mezi 80. a 90. lety mezi zeměmi Latinské Ameriky chápána jako 

překvapivě stabilní demokracie, a to ze dvou důvodů. Přechod k demokracii v Bolívii 

nevedl k formě delegativní demokracie, současně byly budovány komplexní 

demokratické instituce. Mimo to Bolívie byla schopna vybudovat mnoho-stranický 

politický systém, byly provedeny ústavní reformy, ekonomické reformy a občané mohli 

postupně participovat na politickém životě. Důležitá byla samozřejmě změna chování 

politických elit už na začátku 80. let, kdy byly politické strany schopné vyjednávat 

v duchu konsensuální politiky (Hagopian, Mainwaring 2005: 150-151).  

Politické strany přijaly změnu, posunuly se ideologicky a podporovaly dva 

hlavní pilíře stability – principy reprezentativní demokracie a tržní ekonomiku. 

Stranický systém se stal stabilním, institucionálně-založeným aparátem
43
. Hlavní 

konfliktní linií v 80. letech se stal spor mezi modernistickými stranami a tradičním 

neopopulismem. Na druhou stranu, strany nebyly schopné identifikovat se různými 

etnicko-kulturními identitami a zájmy venkovanů (Hagopian, Mainwaring 2005: 154-

157). I v současnosti je problém pro bolivijské politické strany vytvořit vztah 

s obyvatelstvem (Salmon 2007: 122). 

V současné době hrají důležitou roli sociální hnutí. Po roce 2000 protesty 

sociálních hnutí vedly k rezignaci dvou prezidentů. Sociální hnutí poukazují na 

environmentální problematiku spjatou s využívání přírodních zdrojů, největším 

problémem je ale neschopnost udržet stabilní vývoj země (Kohl, Farthing 2012: 226). 

Jako kámen úrazu lze označit privatizační politiku 80. a 90. let, kterou mnoho obyvatel 

chápe jako sociální neúspěch neoliberálního konceptu (Sprok, Webber 2007: 35). Další 

z ožehavých témat v Bolívii je exploatace přírodních zdrojů ze zahraničí. Již od doby 

kolonizace byli Bolívijci svědky využívání „jejich“ přírodních zdrojů ve prospěch 

jiných zemí, či společností. Zabránění zahraničním vlivům je jednou z priorit v této 

                                                 
43

 Do roku 2002 se snížil počet registrovaných stran ze 71 na 18, stran v Kongresu 

zůstalo 5. Stranický systém se stal čitelným pro voliče (Hagopian, Mainwaring 2005: 

154). 
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oblasti
44

 (Kohl, Farthing 2012: 229). Celkově lze shrnout, že negativní chápání 

neoliberální politiky a privatizace přírodních zdrojů vedlo k masovým nepokojům a 

volání obyvatelstva po znárodňování (Sprok, Webber 2007: 37). Dalším rozšířeným 

problémem, kvůli kterému se v Bolívii protestovalo, byla korupce (Salman 2007: 111). 

Nespokojenost s politickými elitami a masové protesty vedly nakonec k rozpadu 

tradičního stranického systému v Bolívii (Smith 2009: 103). 

V roce 2003 byl nucen odejít z funkce prezidenta Sánchez de Losada, téhož roku 

ho nahradil Carlos Mesa, který vedl prezidentský úřad do roku 2005. Zdálo se, že 

demokratické instituce a hodnoty zavedené v 80. letech vedly v realitě ke zvyšování 

nespokojenosti obyvatelstva, prohlubování chudoby, zhoršování životních podmínek, 

korupci, atd. Tradiční politické strany již byly nedůvěryhodné (Salmon 2007: 112-114). 

V následující tabulce lze pozorovat vývoj ročního růstu HDP od roku 1980 do 

roku 2005, tedy v době demokratického režimu a před nástupem Evo Moralese.  

                                                 
44

 Tento trend je možný pozorovat už v roce 1952, kdy se revoluce nesla v duchu 

znárodnění přírodních zdrojů. V roce 1985 proběhly protesty proti nadnárodnímu 

konsorciu kontrolující vodu, v roce 2003 se protestovalo za znárodnění zemního plynu. 

Je třeba podotknout, že tyto protesty často vyústily v násilné nepokoje (Kohl, Farthing 

2012: 229-230). 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank: World Development Indicators. Dostupné 

z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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3.2.3 Vláda Evo Moralese 

Po rozsáhlých nepokojích v roce 2005 se otevřel prostor pro změnu politického 

řízení země. Prezidentem byl zvolen Evo Morales
45
. Morales je prvním prezidentem 

pocházející z bolivijské domorodé většiny Aymarů (Salman 2007: 111) Moralesova 

politická kariéra začala v angažování se za práva domorodých občanů, Morales byl 

součástí sociálního hnutí protestujícího proti minulým vládám. Politickou stranou stojící 

za ním je strana MAS (Movement Towards Socialism), heterogenní levicový politický 

aparát (Kohl, Farthing 2012: 226). Jedním z úkolů Moralesovy vlády je zahrnutí 

domorodého obyvatelstva do politického života, dále také ekonomický rozvoj a 

vytvoření nového institucionálního rámce podporující demokratický rozvoj
46

 (Kohl 

2010: 108). Logickým krokem jeho vlády bylo znárodňování průmyslu ropy a zemního 

plynu. Vzhledem k více než dvou dekádám neoliberální politiky a fungování 

neoliberálních institucí, znárodnění nebylo jednoduché (Kaup 2010: 123-125). Morales 

využil prostředky z přírodních zdrojů na sociální projekty, zejména na boj proti chudobě 

(BBC 2016b). Boj proti chudobě je ale běh na dlouhou trať, Bolívie v podstatě celou 

svou moderní historii prožila v chudobě (Kohl, Farthing 2012: 225). Znárodnění 

přírodních zdrojů a využívání jejich příjmů k vylepšení socio-ekonomické situace 

v zemi je stále limitováno pozůstatky neoliberálních politik. Stále existují smlouvy o 

prodeji přírodních zdrojů, dohody s nadnárodními společnostmi, nastavení distribuce 

rent, překážkou je nedostatečná průmyslová kapacita země, nedostatečná infrastruktura, 

či vlastní nedostatečné prostředky pro těžbu i zpracování přírodních zdrojů (Kaup 2010: 

131). 

Evo Morales se na začátku svého volebního období zavázal ke znárodnění 

přírodního bohatství, což vyvolalo nevoli zejména u nadnárodních společností, které 

v Bolívii působí. V dnešní době však nadnárodní společnosti stále těží většinu minerálů, 

ropy a zemního plynu. S bojem proti zahraničním společnostem ovlivňujících Bolívii 

nastává ironická situace. Bolívie je závislá na příjmech z exportu komodit do zahraničí, 

                                                 
45

 V současnosti Morales úřaduje ve svém čtvrtém volebním období (BBC 2016b). 
46

 Morales využil armádu, aby „okupovala“ ropné pole, které bylo pod hlavičkou 

brazilského Petrobrasu. Zahraniční energetické společnosti tento krok samozřejmě 

hojně kritizovaly. Není překvapením, že tento krok byl částečně inspirován politikou 

Hugo Cháveze, který byl Moralesovým mentorem (Prada 2006). 
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což ji dělá závislou právě na zahraničních společnostech, které vláda často veřejně 

napadá (Kohl, Farthing 2012: 230-231). V Bolívii působí např. výše zmíněná brazilská 

spolčenost Petrobras, či Španělská firma Repsol. Morales nebyl schopný úplně odstranit 

nadnárodní společnosti z bolivijského sektoru přírodního bohatství, donutil je však 

odvádět více příjmů zpět do Bolívie. Zatímco většina těchto společností prozatím platí 

více, už hledají jiný zdroj komodit, což by mohlo Bolívii způsobit finanční problémy 

(Kohl 2010: 117).  Přes všechny snahy nadnárodní společnosti stále hrají důležitou roli 

v těžbě přírodních zdrojů, Morales dosáhl pouze zvýšení fiskálních příjmů, které může 

využít na sociální programy, avšak i toto využití je omezené (Hogenboom 2012: 147). 

S tím souvisí slib Moralese využít přírodní zdroje k průmyslovým účelům, což však 

dodnes nebylo implementováno. Morales by tak přišel o příjmy z exportu a navíc 

Bolívie nedisponuje potřebnou infrastrukturou pro takové využívání přírodních zdrojů. 

Bolívie je terčem kritiky pro slabou administrativu, která se v posledních letech nijak 

neměnila. Koordinace mezi ministerstvy, vládou, či jednotlivými regiony je slabá (Kohl, 

Farthing 2012: 231).  

Velmi důležité je zmínit významnou polarizaci obyvatelstva Bolívie, která je 

založena na několika konfliktních liniích
47
. Za zmínku stojí, že bohatší východ, tzv. 

země bohatého půlměsíce, stojí v opozici proti Moralesovi. Právě regiony bohatého 

půlměsíce požadují autonomii, což vyústilo v politickou krizi v roce 2008. Domácí 

politická krize byla doprovázena i zhoršením zahraničních vztahů, zejména vůči USA, a 

obrat zejména k Venezuele (Springerová 2008). Odpovědí Moralese na kritickou situaci 

v zemi byla decentralizační reforma provedena v rámci nové ústavy (2009). Bolívie je 

stále charakterizována jako unitární stát, zároveň přidává termíny multinárodní stát 

s autonomiemi. Prakticky se ale situace nemění (Centellas 2010).  

Jak již bylo nastíněno výše, Evo Morales je vyhraněný v zahraničně-politických 

vztazích, zatímco za jeho vlády vztahy s USA postupně upadají, Morales rozvíjel vztahy 

s Kubou, Venezuelou, Čínou, Indií, či Ruskem (Kohl 2010: 117). V současné době hraje 

důležitou roli Čína, a to zejména v ekonomických vztazích (Narins 2016: 20). Jestliže 

mezi lety 1985 a 2005 byla Bolívie často ovlivňována zahraničními organizacemi jako 

MMF, dnes tomu tak není. Dříve silná role MMF se změnila v dnes již téměř 

                                                 
47

 Centralizace vs. decentralizace, znárodňování vs. neoliberální politika, etnické 

rozdělení obyvatelstva, chudé regiony západu vs. bohatší východ (Springerová 2008). 
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neexistující (Kohl 2010: 118). Na druhou stranu snížení role MMF není překvapující, 

přestože neoliberální politika se ukázala být nevyhovující pro Bolívii, MMF nezměnil 

svůj přístup a tento přístup obhajovala. Společnost tak obviňovala MMF z prohlubování 

špatné socio-ekonomické situace (Kohl, Farthing 2009: 72). Dnes se Morales silně 

vyhraňuje proti institucím jako MMF (Kohl 2010: 118). 

Jak již bylo řečeno v roce 2009 provedl Morales ústavní změny, které mění 

definici bolivijského státu – Bolívie se stala multi-etnickým a multikulturním státem. 

Ústavní změny se také týkaly nerostného bohatství, jehož státní kontrola je nyní 

garantována. Proti poměrně radikální levicové politice se opět postavila opozice, 

zejména z řad střední třídy a bohatého regionu Santa Cruz (BBC 2016b). Jestliže se 

Bolívie mezi lety 1985 a 2003 blížila spíše parlamentarizovanému prezidentskému 

režimu (Centellas 2008: 9-13), s nástupem Carlose Mesy a zejména s nástupem Evo 

Moralese se Bolívie řadí spíše k čistému prezidencialismu (Centellas 2008: 13-21). 

V současné době patří bolivijské těžařské komunity k nejchudším a k nejvíce 

environmentálně postiženým regionům v zemi, což zhoršuje existující konflikt mezi 

chudým západem a bohatým východem. 1. května 2007 Evo Morales ustanovil, že 

veškerá území a zásoby minerálů spadají pod jurisdikci COMIBOL (státní těžařská 

společnost). V souvislosti se změnami ústavy z roku 2009 a 2012 mají zahraniční 

společnosti a tuzemské společnosti podnikat v těžařském průmyslu půl na půl 

s COMIBOL, daně z příjmů byly zvýšeny z 35% na 50%. Ve stejném okamžiku lze 

pozorovat boom v cenách komodit těžařského průmyslu. Zvýšil se export minerálů – 

zinku, cínu a stříbra. Je nutné si také uvědomit, že toto probíhalo v době poslední 

světové ekonomické krize, které se díky zvýšenému exportu minerálů Bolívie úspěšně 

vyhnula (viz následující Graf 14). Morales toho také využil v sociálních programech, 

byl schopen snížit chudobu z 60% v roce 2006 na 30% v roce 2011. Na druhou stranu 

Bolívie není v současné době schopná diverzifikovat svou ekonomiku, navíc těžařský 

průmysl zaměstnává pouze malé procento populace (Kohl, Farthing 2012: 230-233). 

V roce 2014 propukly další protesty ze strany důlních dělníků, kvůli chystanému 

důlnímu zákonu. Zákon by zakazoval uzavírat partnerské vztahy mezi důlními družstvy, 

které jsou pod vlivem státu, a soukromými společnostmi. Důlní družstva jsou 

v současné Bolívii důležitá, zaměstnávají cca 88% všech důlních zaměstnanců, 
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kontrolují také většinu exportu. Družstva jsou důležitou ekonomickou silou, ale mají 

také významný politický vliv (Marston, Perreault 2016: 1-4). 

Bolívie nebyla dodnes schopna vytvořit takové politické instituce, které by ve 

společnosti zakořenily, byly efektivní. Institucionální nedostatky tvoří dodnes překážku 

pro bolivijskou demokracii. Politické elity nebyly a nejsou schopné identifikovat se 

s problémy, se kterými se zabývá většina obyvatelstva. Obyvatelé Bolívie věří, že 

ekonomické a politické elity tvoří zákony pro své vlastní účely, zneužívají práva, jsou 

zkorumpovaní (Salmon 2007: 122-123).  

V současné době lze pozorovat stále se zvyšující se poptávku po lithiu. Lithium 

je využíváno jako zdroj pro přenosná elektronická zařízení, jako jsou mobilní telefony, 

notebooky, tablety, atd. Problémem je environmentální otázka věci, jelikož extrakce 

lithia má za následek velké znečištění přírody (Wanger 2011: 202-206). V Bolívii se 

nachází více než polovina světových rezerv litiha. Prezident Morales se musí 

rozhodnout, zda znárodní průmysl týkající se lithia, předešlé znárodnění jiných 

přírodních zdrojů je pro toto rozhodnutí precedentem. Bolívie však na vlastní extrakci 

lithia nemá prostředky, ani infrastrukturu. Druhou možností je těžba lithia zahraničními 

společnostmi, což je však pro Moralese nepřijatelné. Využití a zpracování minerálu a 

jeho export, zahraniční společnosti a investice by pravděpodobně znamenalo 

ekonomický růst pro Bolívii (Hopper 2009: 9-10). V roce 2016 Bolívie poslala první 

dodávku lithia do Číny, otevřel se tak nový potenciální trh. Morales stále drží lithium 

pod kontrolou státu, má v plánu rozvinout průmysl založený na zpracování lithia 

(Financial Times 2016a; Jamasmie 2016). 

Vývoj HDP za vlády Evo Moralese lze pozorovat v následující tabulce. Lze 

pozorovat poměrně stabilní růst, a to i v době globální ekonomické krize, jak již bylo 

zmíněno výše. 
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3.2.4 Kontrola proměnných 

V této části práce se pokusím o propojení teoretické části práce a empirické 

analýzy. Nejprve se podívám na vývoj hodnot demokracie dle dat z Freedom House. 

Následně rozeberu vztah mezi závislostí na minerálech a úrovní demokracie, dále 

Rossovy efekty a nakonec zhodnotím politický a ekonomický vývoj Bolívie ve vztahu 

k teoretickému konceptu. 

Graf 15 ukazuje vývoj demokracie v Bolívii dle Freedom House. V 70. letech se 

hodnocení několikrát prudce mění, data se shodují s popisem politické situace, kdy v 70. 

letech v Bolívii dominoval autoritářský režim. Hodnocení demokracie se prudce 

zlepšuje ke konci 70. let, jen aby se prudce změnilo. Hodnocení osciluje mezi 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank: World Development Indicators. Dostupné 

z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

 
Zdroj: Freedom House. World Comparative and Historical Data. Dostupné z: 

http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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nedemokracií a semidemokrací. V roce 1982 lze pozorovat zlepšení, Bolívie je 

hodnocena jako demokracie, s výjimkou roku 1995, až do roku 2003. Od roku 2003 se 

hodnocení lehce zhoršuje, Bolívie spadá pod kategorii částečně svobodné semi-

demokracie (Freedom House 2016b). Hodnocení se shoduje s mým popisem politického 

vývoje v zemi. Atributy semi-demokracie lze nalézt v kapitole 3.1.5 – Kontrola 

proměnných v Peru. Vláda Evo Moralese se nachází právě v oné šedé zóně, kdy je 

nutné sledovat detaily vlády v celkovém hodnocení režimu, to znamená, že některé 

prvky demokracie jsou přítomné, ale jsou zastíněny některými prvky nedemokracie. 

Nyní se podívám na míru závislosti Bolívie na minerálech. Nejprve zjistím podíl 

exportu minerálů na celkovém exportu. V tabulce 3 lze vidět postupný úpadek role 

minerálů v bolívijském exportu. V současné době hrají minerály zahrnující ropu a 

zemní plyn důležitou roli v zemi. Situace se dále může změnit s ohledem na možný 

export lithia. Tabulka 4 ukazuje strukturu exportu Bolívie za posledních 10 let, kdy 

nejdůležitější roli hraje zemní plyn s ropou, poté zpracovatelský průmsl a až potom 

minerály. Data ohledně podílu exportu se lehce liší, tabulka 4 čerpá z bolivijského 

zdroje, tabulka 3 z dat Světové banky. 

Důležité je také, jakým podílem přispívá sektor přírodních zdrojů k HDP. Graf 

16 představuje procento HDP dle jednotlivých sektorů. Z grafu lze vyčíst, že jednotlivé 

sektory ekonomiky přispívají k HDP poměrně rovnoměrně, není zde převyšující 

Tabulka 3               

Podíl eportu minerálů na celkovém exportu (%)         

Rok 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 

Minerály 88,02 62,09 44,09 24,58 16,86 33,34 25,86 

Ropa + zemní plyn 4,53 23,66 24,57 12,98 49,21 43,88 50,4 

Celkem 92,55 85,75 68,66 37,56 66,07 77,22 76,26 

Zdroj: Autorka. Data z: World Bank. World Development Indicators. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

Tabulka 4                     

Struktura exportu Bolívie (%) 
        

  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zemědělství 3,90 3,91 3,96 5,34 4,02 3,76 4,48 6,08 4,86 5,47 

Ropa + zemní plyn 49,19 46,46 50,24 39,03 42,84 44,97 49,69 54,07 51,13 45,52 

Minerály 19,41 22,03 21,94 27,75 26,72 26,54 17,58 16,12 15,81 19,89 

Výroba 27,49 27,60 23,86 27,88 26,42 24,74 28,25 23,73 28,20 29,12 

Zdroj: Autorka. Data z: Institutio Nacional de Estadística. Dostupné z: 

http://www.ine.gob.bo/  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
http://www.ine.gob.bo/
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význam ani minerálů, ani zemního plynu. Sektor minerálů se pohybuje v rozmezí od 3 – 

9%. 

Graf 17 představuje roční procentuální změnu dle jednotlivých odvětví 

ekonomiky, tedy růst, či snížení produktivity daného sektoru. Od roku 2000 můžeme 

pozorovat růst HDP celkem, produktivita jednotlivých sektorů je však proměnlivá. 

Zemní plyn společně s ropou vykazují dobré hodnoty, kromě let 2009 a 2015, což se dá 

přičíst globální ekonomické krizi a poklesu poptávky v roce 2015. U minerálů se 

produktivita mění, v poslední dekádě byl nejúspěšnějším rokem rok 2008. 

 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Institutio Nacional de Estadística. Dostupné z: http://www.ine.gob.bo/  

 
Zdroj: Autorka. Data z: Institutio Nacional de Estadística. Dostupné z: 

http://www.ine.gob.bo/  

http://www.ine.gob.bo/
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Graf 18 vykresluje renty z přírodních zdrojů a jejich rozložení. Renty jsou zde 

uváděny jako procento HDP. Můžeme pozorovat, že nejvyšší podíl rent na HDP byl v 

poslední dekádě, konkrétně mezi lety 2005 až 2008. Zatímco během 70. a 80. byl poměr 

mezi jednotlivými rentami relativně vyrovnaný, v 90. letech vidíme téměř vymizení rent 

z tvrdých minerálů, důležitou se stává ropa. Od roku 2000 je dominantním zdrojem 

zemní plyn, v posledních 10ti letech lze pozorovat růst rent z minerálů, ačkoli proti 

zemnímu plynu tvoří malou část. 

Výše zmíněné indikátory doplním o mezinárodní ceny minerálů, stejně jako v 

případě Peru. V případě Bolívie jsou významné tyto minerály: cín, zinek, olovo, zlato, 

stříbro a měď. Ceny minerálů jsou v hodnotách nominálního/reálného dolaru (pevná 

hodnota k roku 2010) za metrickou tunu (cín, zinek, olovo, měď, wolfram) a za trojskou 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World Bank. World Development Indicators. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

 
Zdroj: Autorka. Data z: World Bank. Commodity Markets. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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unci (zlato, stříbro). Vývoj cen minerálů představují grafy 19 a 20. 

 

Z grafů lze vypozorovat, že ceny minerálů byly vysoké zejména v době 60. a 70. 

let i v průběhu 70. let, což potvrzuje popis ekonomicko-politického vývoje Bolívie, 

v němž hrály v těchto dekádách minerály významnou roli. Mluvím zejména o cínu jako 

o nejvýznamnějším bolivijském prvku. Prudký pokles cen cínu přichází v polovině 80. 

let, v tu samou dobu Bolívie přechází k demokracii, stejně jako v jiných zemích 

Latinské Ameriky. Po roce 2000 můžeme pozorovat opět zvýšení cen všech minerálů, 

jejich pokles vidíme opět v roce 2015.  

Dalším faktorem ovlivňujícím ekonomickou situaci v zemi je přítomnost 

nadnárodních korporací, konkrétně v oblasti exploatace přírodních zdrojů. O 

problematickém postavení nadnárodních společností už jsem mluvila v kapitole 

politického a ekonomického vývoje Bolívie. V Bolívii platí zákon, který zakazuje 

důlním družstvům spojit se se soukromými společnostmi, ať domácími, či zahraničními 

(Jamasmie 2014). Evo Morales je zastáncem znárodnění všech přírodních zdrojů, jejich 

ochrany. V současné době se však i Bolívie odvrací od striktní politiky znárodňování. 

Bolívie se v nedávné označila za dobré místo pro investice. Investoři se však bojí 

nepříznivého investičního prostředí – politické nestability, nedostatečné infrastruktura 

 
zdroj: Autorka. Data z: World Bank. Commodity Markets. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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v zemi a zejména vyhrocených vztahů mezi vládou a důlními družstvy, či samotnými 

důlními pracovníky
48

 (Unsworth 2016). 

Dalším významným faktorem může být také příliv zahraničních investic. Graf 

21 ukazuje vývoj přímých zahraničních investic mezi lety 1996 a 2008, současná data 

bohužel nejsou dostupná. 

Z grafu lze vyčíst, že objem FDI klesal od roku 2002, což můžeme přičíst 

politické nestabilitě země. Od roku 2004 můžeme pozorovat opět vzestupný trend v 

objemu investic. Zatímco investice do zemního plynu a ropy klesaly po roce 2000, 

objem investic do těžařského sektoru se zvedal.  

Dostupná jsou také data o zemích původu investic mezi lety 1996 až 2008. K 

roku 2008 nejvíce investovali: USA, Brazílie, Velká Británie, Nizozemí, Kanada 

(Instituto Nacional de Estadística 2016). 

Dle dat dostupných z databáze Světové banky celkový objem přímých 

zahraničních investic do Bolívie (od roku 1976 do roku 2015) kontinuálně rostl, a to do 

roku 2013. V roce 2014 a 2015 lze pozorovat mírné snížení investic a stagnaci (World 

Bank 2016a). Samozřejmě lze na druhou stranu konstatovat, že politika Evo Morálese, 

znárodňování a téměř nepřátelství vůči zahraničním společnostem se negativně 

                                                 
48

 Příkladem může být mučení a vražda náměstka ministra vnitra Rodolfa Illanese 

důlními pracovníky jako eskalace situace mezi vládou a důlními družstvy v srpnu tohoto 

roku (Unsworth 2016). 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Instituto Nacional de Estadística.  Dostupné z: 

http://www.ine.gob.bo/  

http://www.ine.gob.bo/
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podepisuje na objemu zahraničních investic, zejména v oblasti těžby minerálů, ale i 

zemního plynu a ropy (Hasfura 2016). 

Nyní rozeberu Rossovy efekty působící v této práci jako kauzální mechanismus 

bránící přechodu k demokracii. Dle popisu politické vývoje Bolívie i dle Freedom 

House k přechodu k demokracii dochází na začátku 80. let. Stejně tak se situace 

zhoršuje po roce 2000, kdy se Bolívie stala politicky více nestabilní a byla zařazena 

mezi částečně svobodné semi-demokracie. 

Rentiérský efekt budu studovat dle sociální politiky, zdanění obyvatelstva, ale 

také dle celkové chudoby, redistribuci příjmů. Dle dat Světové Banky byla Bolívie v 

posledních letech úspěšná v boji proti chudobě. V roce 2000 žilo pod národní hranicí 

chudoby 66,4% populace, dnes je to 38,6%. Důležité je si ale uvědomit, že číslo 38,6% 

je stále alarmující. Horší je situace ve venkovských oblastech než v městských. 

Chudoba ve venkovských oblastech byla snížena od roku 2000 z 87% populace žijící 

pod národní hranicí chudoby na 57,6%. Ve městech šlo o snížení z 54,5% na 30,6% 

(World Bank 2016a). Snížení chudoby bylo jedním z cílů Evo Moralese, od roku 2006 

do současnosti překonalo extrémní chudobu více než 2 miliony obyvatel. Bolívie však 

stále trpí sociálními problémy, nerovností obyvatelstva, nerovností regionů (O´Donnell 

2016). V tomto ohledu je důležitá také distribuce příjmů, která je prezentována v grafu 

22. 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank: World Development Indicators. 

Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER  

Procento příjmů Procenta populace 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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Z grafu je zřejmé, že více než polovina příjmů jde k horním 20% obyvatel. 

Zatímco spodním 20% 3%, což vypovídá o obrovských nerovnostech. Dle dat ze 

Světové Banky můžu také konstatovat, že redistribuce příjmů se v posledních letech 

téměř nemění (World Bank 2016a). Musím zkonstatovat, že nepozoruji projevy 

rentiérského efektu. V kapitole zabývající se politickým a ekonomickým vývojem 

Bolívii byla představena socio-ekonomická problematika země, zejména s ohledem na 

Moralesovy sociální programy a vztah k nerostným surovinám. Morales sice přichází se 

sociálními programy, avšak jde o zmírnění extrémní chudoby, spíše než o štědrou 

redistribuci příjmů z nerostného bohatství, které by mělo mít za cíl minimalizovat tlak 

obyvatel na politickou elitu. Jak již bylo zmíněno, právě nespokojenost občanů vedla k 

výměnám politických elit, i ke změně režimu v současnosti (Moralesova vláda).  

Represivní efekt lze pozorovat na základě výdajů na armádu. Výdaje na armádu 

jsou od roku 1988 do současnosti stabilní, můžeme pozorovat mírné snižování výdajů. 

Posledních 10 let tvoří výdaje na armádu průměrně 1,7% HDP. Výdaje na armádu byly 

nejvyšší v roce 1990, pak 1998, kdy tvořily 2,8% a 2,7% HDP (World Bank 2016a). 

Lze zkonstatovat, že výdaje na armádu byly vyšší v době demokratického režimu 90. let 

než v současnosti. Celkově však výdaje na armádu nejsou nijak závratné, v tomto 

ohledu nepozoruji represivní efekt. 

Modernizační efekt je založen na kulturních a sociálních změnách v zemi, 

konkrétně např. na úrovni vzdělání, či urbanizace. Pokud jde o gramotnost, Bolívie 

vykazuje relativně pozitivní čísla – k roku 2015 97% mužů (věk 15+) a 93% žen (15+), 

celkem je gramotných 95% dospělých ve věku 15 let a více (World Bank 2016a). K 

roku 2012 používalo mobilní telefon 93% populace a internet 34%. K roku 2012 prošlo 

97% dívek a 97% chlapců základním vzděláním. Středoškolským vzděláním prošlo 

78% chlapců a 75% dívek (UNICEF 2013). Vzdělání je povinné od 4 do 17 let, tedy od 

předškolního vzdělání až ke středoškolskému. Co se týče vyššího vzdělání, data nejsou 

dostupná. Náklady na vzdělání se rovnají 7,29% HDP (2014) a 16,84% celkových 

výdajů (2014) (UNESCO 2016b). Ač je statisticky jasné, že Bolívie se sociálně lepší, je 

nutné podotknout, že je stále mezi nejchudšími zeměmi Latinské Ameriky, bojuje s 

problémy v oblasti zdraví a vývoje, dětskou prací, s podvýživou, kvalitou vzdělání, 

úmrtností, či s délkou života. Jedním z největších problémů je nerovnost obyvatelstva, a 

to nejen z ekonomického hlediska. Například dívky z venkovských oblastí s 

domorodým původem jsou většinou nevzdělané, nebo negramotné. Bolívii také sužují 
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environmentální problémy – krize je zejména kolem pitné vody. 68,5% obyvatelstva 

žije ve městech. Nejvýznamnější oblastí je kromě hlavního města La Paz region bohatý 

na přírodní bohatství Santa Cruz. Další hojně urbanizovanou oblastí je také přírodně-

bohatý region Cochabamba (CIA 2016a). 

Podle mého názoru Bolívie rozhodně neprošla žádným modernizačním efektem, 

ačkoli je jasné, že socio-ekonomické podmínky se zlepšují, Bolívie je stále velmi 

chudou a nerozvinou zemí. 

Nakonec si porovnám politický vývoj Bolívie s vývojem regionu, a to dle dat 

Freedom House. K tomu využiji již vytvořenou Tabulku 2. 

 

Bolívie prožívala sérii nedemokratických režimů až do začátku 80. let, což se 

shoduje s trendem v regionu, kdy v polovině 80. let přibilo značné množství 

demokratických režimů. Situace se pak změnila po roce 2000, kdy došlo k politickým a 

občanským nepokojům, které byly následovány nástupem Evo Moralese. Bolívie se 

stala semi-demokracií, změny v regionu však nepozoruji. 

3.2.5 Prokletí přírodních zdrojů v Bolívii 

Při hodnocení teoretického konceptu prokletí přírodních zdrojů v Bolívii musím 

zdůraznit, že důležitý je vliv minerálního bohatství. Pro naše hodnocení je tak relevantní 

Rok Počet zemí Procento Počet zemí Procento Počet zemí Procento

1975 10 36 11 39 7 25

1980 15 47 13 41 4 12

1985 24 68,5 8 23 3 8,5

1990 23 66 11 31 1 3

1995 19 54 15 43 1 3

2000 23 66 10 28 2 6

2005 24 68 9 26 2 6

2010 25 71 9 26 1 3

2015 24 68 10 29 1 3

Částečně svobodná 

semidemokracie

Nesvobodná 

nedemokracie
Tabulka 2 Demokracie

 
Zdroj: Autorka. Data z: Freedom in the World. Comparative and Historical Data. 

Dostupné z: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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zejména doba po druhé světové válce, kdy Bolívie byla minerální ekonomikou. Bolívie 

byla závislá na ziscích z exportu cínu, avšak podle mého názoru nelze pozorovat 

rentiérský efekt, z cínu profitovala menšina obyvatelstva, většina žila v chudobě. Svou 

nespokojenost pak projevovala masovými protesty a nakonec změnou režimu. Podle 

mého názoru mohl být částečně pozorován represivní efekt, kdy cínoví baroni užívali 

represivních prostředků pro udržování klidu, bylo to zejména uvnitř dolů. Bolívie 

neprošla ani modernizačním efektem, kdy sociální situace byla velmi špatná, vzdělání 

minimální. Proto můžeme pozorovat změnu režimu, přechod k demokracii v 80. letech. 

V 90. letech se hlavním prvkem ekonomiky stal zemní plyn, těžařský průmysl hrál 

minimální roli. Bolívie je nyní hodnocena jako částečně svobodná semi-demokracie, 

v minulosti se již dokázala vyhnout prokletí přírodních zdrojů. Podle mého názoru byl 

jedním z nejdůležitějších prvků vliv společnosti a sociálních hnutí, které se snažily 

bojovat za svá práva, snížení chudoby, větší rovnost obyvatel a regionů, apod. 

V současné době lze pouze předpokládat, jaký vliv bude mít těžba lithia na politický 

režim v Bolívii. 
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3.3 Politický a ekonomický vývoj Chile 

V této kapitole budu postupovat obdobně jako v předchozích, představím 

politický a ekonomický vývoj Chile, následně roli nerostných surovin v zemi a jejich 

vliv na ekonomickou a politickou situaci. Opět bude využita metoda rozboru procesu, 

závislosti na předchozím vývoji a metody shody.  

Nejprve představím, jaké minerály jsou pro Chile důležité. Chile je největším 

světovým producentem mědi, jódu, rhenia a lithia, druhým největším producentem 

arzénu, boru. V Chile se dále těží molybden, stříbro, zlato, zinek, či potaš. Pro Chile je 

také důležitý vývoz zpracované mědi (Wacaster 2015: 1-2). 

3.3.1 Měď jako základ režimu 

Rozbor politického vývoje začnu v 50. letech, stejně jako u Peru a Bolívie. Chile 

bylo po druhé světové válce ekonomicky závislé zejména na ziscích z exportu mědi 

(Dunning 2008: 213). Po válce se zvýšila se poptávka po mědi, investoři z USA se 

zajímali o těžbu mědi v Chile. Samotná těžba byla levnější díky novým technologiím 

(Dunning 2008: 223). Ve snaze vyřešit nepříznivou sociální situaci, stát přistoupil 

k znárodnění velkého počtu měděných dolů. Zisky pak měly být využity ve prospěch 

chudých. Tento přístup dokonce zradikalizoval vztah s investory z USA, kteří se snažili 

získat vliv v tomto sektoru, ale také zabránit možným komunistickým tendencím
49

 

(Nem Singh 2012: 241).  Politicky bylo Chile centristicky orientované po dobu 40., 50., 

i 60. let. Do 60. let se ekonomická situace v Chile zlepšovala, a to nejen ve smyslu 

ekonomického růstu, ale ve smyslu zlepšení sociální situace obyvatelstva, zvyšování 

platů pro dělnickou i střední třídu, to vše bez ohrožení tradiční ekonomické a politické 

elity. Veřejný sektor byl mohutně rozvíjen v 60. letech, nejvíce v celé Latinské Americe 

(Dunning 2008: 225-226). 

Situace ale nebyla úplně ideální, redistribuce příjmů z mědi působila v 60. letech 

a na počátku 70. let konflikty ve společnosti
50

.  Prezidentem mezi lety 1964 a 1970 byl 

                                                 
49

 Podobný zahraničně-politický přístup můžeme pozorovat i u Bolívie, viz předchozí 

kapitola. 

50
 Výkyv ekonomiky v polovině 60. let ilustruje Graf 23. 
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křesťanský demokrat Eduardo Frei
51
. Vláda na konci 60. let provedla sérii agrárních 

reforem, i zde už se projevoval konflikt ohledně finanční stránky reforem
52
. Nástupcem 

Freie se stal po volbách v roce 1970 levicový kandidát Salvador Allende. Konflikty 

ohledně redistribuce příjmů z nerostného bohatství eskalovaly, Allende dle očekávání 

přistoupil k znárodňování. Politická situace byla napjatá, prolínala se s třídním 

konfliktem, který byl v Chile propojen s „nespravedlivou“ redistribucí příjmů. Již za 

vlády Freie bylo přikročeno k levicovým prostředkům, jak zmírnit konflikt. Byly 

zavedeny nové daňové sazby, ale také proces tzv. chilenizace, který měl vést k širší 

státní kontrole nad přírodním bohatstvím. Samozřejmě pravicová část politické scény 

tomu oponovala, chtěla zachovat vlastnická práva zahraničních investorů i tuzemských 

elit. Pravice, tedy Konzervativní strana a zástupci všech velkých společností, chtěla 

zmírnění státní kontroly nad přírodními zdroji. V roce 1970, v době konání 

prezidentských voleb, byla situace ve společnosti vyhrocená. Na jedné straně stála nižší 

a část střední třídy, na druhé straně podnikatelé a ti, které přírodní bohatství 

obohacovalo (Dunnning 2008: 227-228).  

Allendeho vláda byla poměrně radikální, nastavila politický kurz doleva. 

Politika byla protkána anti-imperialistickými, anti-kapitalistickými a anti-

oligarchickými idejemi. Tyto principy měly dle Allendeho postupem času změnit 

mentalitu obyvatelstva. V opozici stála druhá skupina, pravicová, podporující 

podnikatelskou třídu. Politický konflikt zůstal tak mezi těmito skupinami a ideologiemi 

(Valdés 1995: 7-8). Po nástupu Allendeho k moci se přešlo k úplnému znárodnění 

sektoru mědi
53

. V roce 1971 bylo znárodnění sektoru schváleno jednotně Kongresem 

                                                 
51

 Freiova volební kampaň byla financována USA, důležitou roli hrála CIA, která se 

prostřednictvím podpory pravo-centristického kandidáta snažila zmírnit vliv Allendeho 

a levicových/komunistických myšlenek (CIA 2007). 

52
 Konfliktní linií ve společnosti bylo rozdělení na pravici a levici, zejména s ohledem 

na roli státu v ekonomice a využívání zisků z mědi (Dunning 2008: 227). 

53
 Společnosti, které opanovaly tento sektor dříve, měly být kompenzovány po dobu 

následujících 30 let. Tato kompenzace byla ale prakticky zamítnuta s tím, že 

z kompenzované částky vláda odečtetla „nadměrné zisky“, které společnosti získávaly 

od roku 1955 (Dunning 2008: 228-229). 
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jako ústavní dodatek
54

 (Dunning 2008: 229). Dle Allendeho byla nutná restrukturalizace 

ekonomiky, kdy bylo přistupováno k znárodňování, ukončení zahraniční kontroly nad 

přírodními zdroji, a to vše za cílem snížit nerovnost ve společnosti (Pedraza-Bailey 

1982: 40). 

Allendeho levicový diskurs byl podpořen koalicí marxistických stran, jejichž 

ideologie nebyla příliš vzdálená marx-leninismu. Samozřejmě určitá změna uchopení 

marxismu v Chile byla dána historickými okolnostmi a kulturními determinanty 

odlišnými od těch v Evropě. V případě Chile také marxisté nemuseli bojovat o své 

příznivce a za svržení dosavadní vlády, levicové ideje byly v Chile populární, stejně 

jako v ostatních zemích Latinské Ameriky, levice dokázala svou moc získat ve volbách 

(Orrego-Vicuña, Gordon 1973: 214). Allendeho strana Unidad Popular prosazovala tzv. 

demokratický socialismus, který neznamenal radikální změnu režimu. Jedním z důvodů 

umírněného přístupu byla dlouhodobá tradice demokratických institucí v Chile 

(Pedraza-Bailey 1982: 38-39). Zpočátku se Allende pokusil o socio-ekonomické změny, 

které měly vést ke zvyšování mezd, či redistribuci příjmů zvýhodňující pracující, 

rolníky. Následovaly ale dva ekonomicky nešťastné roky – nabídka převyšovala 

poptávku, inflace se prudce zvyšovala, příjmy pracujících byly nakonec minimální 

(Drake 2012: 79). Propad ekonomiky Chile za Allendeho vlády lze pozorovat v Grafu 

23.  

Chile bylo ve světě představováno jako výjimečná demokracie Latinské 

Ameriky, model vyrovnanosti a efektivního ekonomického managementu. Je nutno 

podotknout, že jak vláda křesťanského demokrata Eduardo Freie, tak socialisty 

Salvadora Allendeho nebyly dokonalé. Přestože byla Chile vychvalována za udržení 

demokratického režimu obecně, oba zmínění prezidenti byli často kritizováni (Valdés 

1995: 1). Některé prvky jejich vlády však lze zdůraznit. Za jejich vlády lze pozorovat 

významnou politickou mobilizaci obyvatelstva, zvýšení zájmu o politické dění. Vzrostla 

role odborů, a to ve všech sektorech, také volební účast se zvyšovala (Remmer 1980: 

277-279). Úspěch demokracie v Chile v období před nástupem Pinocheta je často 

přičítán rozvinutému stranickému systému, který byl dobře institucionálně nastavený a 

dokázal reprezentovat zájmy občanů (Munck, Bosworth 1998: 472). 

                                                 
54

 Dokonce i Konzervativní strana hlasovala pro znárodnění sektoru (Dunning 2008: 

229). 
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Po druhé světové válce lze pozorovat postupný trend v poklesu cenu mědi, a to 

z několika důvodů. Byla objevena nová naleziště mědi, menší společnosti se rozrůstaly 

– rostla tak konkurence velkým konglomerátům, i společnosti nezabývající se 

přírodními zdroji začaly investovat do těžařského sektoru. Během 60. a 70. let se to 

v Chile projevilo jako zvýšení daňové zátěže pro společnosti obchodující s mědí, v 60. 

letech to bylo téměř 70%, v 70. letech to vyvrcholilo úplným znárodněním měděného 

průmyslu. V roce 1971 dochází k výraznému poklesu ceny mědi, což také příspělo k 

zhoršení politické stability v Chile (Dunning 2008: 229-231). 

3.3.2 Augusto Pinochet 

V roce 1973 proběhl v Chile vojenský převrat. Převrat byl vyvrcholením 

nespokojenosti obyvatel, jejich socio-ekonomické situace. Spory se týkaly zejména 

otázky redistribuce příjmů z přírodních zdrojů, ale také ohledně politického řešení této 

situace. Thad Dunning, zabývající se vztahem přírodních zdrojů a demokracie, došel 

k závěru, že v případě vojenského převratu v Chile nebyl zisk z přírodních zdrojů 

hlavním spouštěčem, ani důvodem puče. Nejvýznamnější byl ideologický rozkol země – 

boj mezi levicovým režimem a pravicovou opozicí. Ekonomická situac s tím 

samozřejmě souvisí, zejména propad ekonomiky ke konci Allendeho vlády a neutěšená 

socio-ekonomická situace země (Dunning 2008: 230-231). 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank: World Development Indicators. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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Hned na počátku vojenské diktatury armáda tvrdě zasáhla proti opozici. V roce 

1978 se Pinochet snažil legitimizovat režim tím, že uspořádal referendum o jeho vládě. 

Režim byl „překvapivě“ schválen, což byl podklad pro novou ústavu, která byla 

schválena v roce 1980 (Wilde 1999: 479). Generál Pinochet odmítal jakékoli cizí ideje, 

jako např. marxismus a v podstatě vše spojené se socialismem. Proto Pinochet přistoupil 

k neoliberalismu. Příklon k neoliberálnímu přístupu je logický, sama chilská armáda si 

prošla vývojem, ve kterém se postupně distancovala od levicových myšlenek a svou 

podstatou se stala aparátem s nacionalistickou a konzervativní náturou. Neoliberalismus 

se radikálně liší od levicových myšlenek, které vlastně vyhrály volby v roce 1970, 

současně se také ale liší od myšlenek tradičního pravicového sektoru v Chile. V tomto 

ohledu můžeme pozorovat přenos ekonomických myšlenek z USA, který začal už v 50. 

letech výukou chilských studentů na univerzitě v Chicagu (Valdés 1993: 12-13). 

Ekonomický program, který zaštítili tito studenti, tzv. „Chicago boys“
55
, měl 

restrukturalizovat chilskou ekonomiku – cílem bylo zmírnění role státu v ekonomice, 

snížení státních dotací, odstranění ochranných opatření, zrušení dříve přijatých 

zemědělských reforem, a zejména přilákání zahraničních investorů a zajištění 

ekonomického růstu. Cílem bylo také zachování obrazu sociální pohody v zemi, 

zatímco tato opatření zvyšovala nezaměstnanost a nerovnosti (Remmer 1980: 283-284). 

Pinochet zavedl drastický program pro stabilizaci cen v roce 1975, který 

reagoval na neutěšenou ekonomickou situaci v zemi
56
. Výsledky byly sice mírné, ale 

byly patrné již mezi lety 1977 a 1981. Situace se však změnila spolu s ekonomickou 

krizí 80. let. Nezaměstnanost v Chile rekordně vystoupala. Ekonomika se začala 

zotavovat v polovině 80. let. Na konci 80. let a na počátku 90. let lze pozorovat zlepšení 

situace, zejména co se týče chudoby v zemi. Přestože byla snížena chudoba a 

ekonomická situace se zlepšovala, můžeme pozorovat nárůst ekonomické nerovnosti 

mezi obyvatelstvem (Hojman 1996: 77-80). Výkyvy ekonomiky odrážející 

                                                 
55

 Program ekonomické výuky a jejího využití byl pod záštitou Miltona Friedmana. 

Friedmanova strategie v Chile neměla základ v reálném fungování vlády, byla spíše 

teoretickým konceptem založeným na implementaci atributů tržní ekonomiky. Friedman 

chápal liberalizaci ekonomiky jako základ pro liberalizaci politických práv (NIÑO 

2015). 

56
 V roce 1973 byla míra inflace 500% (Hojman 1996: 77). 
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implementaci neoliberání politiky v Chile a následné důsledky ekonomické krize 

v Latinské Americe lze pozorovat v Grafu 24. 

Jedním z důležitých ekonomických pilířů se stala penzijní reforma přijatá v roce 

1981. Strůjcem schématu byl José Piñera. Světová Banka označila systém jako příklad 

vhodný následování. Systém byl dále kopírován jinými zeměmi z Latinské Ameriky, 

jihovýchodní Asie, či východní Evropy. Penzijní spoření bylo privatizováno, 

zaměstnanci museli dávat 10% svých příjmů na individuální důchodové účty, které 

spravovaly komerční společnosti, které tyto finance následně spravovaly.  (De Mesa, 

Mesa Lago 149-151, Financial Times 2016b). 

Otázku přírodního bohatství řešil Pinochet v roce 1974 zákonem o zahraničních 

investicích, který nastavil stejné podmínky pro domácí i zahraniční investory (smlouvy 

o těžbě, daňové sazby, atd.). V roce 1983 byl přijat další důležitý zákon, který byl 

prevencí proti intervenci prezidentů, či vlády do oblasti přírodního vlastnictví. Měď 

v Chile se tak stala kompletně privatizovanou oblastí. Výjimkou se stala státní 

společnost CODELCO
57
, která byla založena za prezidenta Allendeho, ale nebyla nikdy 

privatizována (Nem Singh 2012: 237). 

Pinochetova vláda se nesla v duchu politické de-mobilizace obyvatelstva. Vláda 

se zaměřila na politicky aktivní obyvatelstvo, které bylo buď uvězněno, nebo 

zavražděno. Další část obyvatelstva byla propuštěna ze svých zaměstnání, studenti byli 

vylučováni z univerzit a nemalá část obyvatel emigrovala. Nejen, že byla porušována 

lidská práva, byly porušovány i legální procedury, svobody garantovány ústavou. Vlna 

represí se dotýkala všech politicky aktivních skupin (Remmer 1980: 282-283). 

Až v 80. letech, téměř dekádu po vojenském puči, se zformovala efektivní 

občanská opozice, a to zejména na základech závažné ekonomické krize
58

. Jak lze 

                                                 
57

 CODELCO je dodnes největším producentem mědi na světě, kontroluje 4 hlavní 

měděné doly v Chile. CODELCO současně hraje důležitou politickou roli – je 

nárazníkem mezi státem a soukromým sektorem (Nem Singh 2012: 237). 

58
 Mezi lety 1983-1984 se konaly v Chile masivní demonstrace požadující návrat 

demokracie, toto snažení ale postupně ustávalo (Wilde 1999: 479). 



   

 

87 

  

pozorovat v Grafu 24 Chile dokázalo překonat krizi
59

 poměrně rychle, od roku 1984 

Chile vykazovalo pozitivní ekonomický růst. V roce 1988 vyvrcholilo mírové snažení o 

znovunastolení demokracie z řad opozice, když bylo uspořádáno referendum 

rozhodující o osudu Pinochetova režimu. Výsledkem bylo jasné „ne“ proti režimu. 

Referendum bylo odrazovým můstkem pro vytvoření nového institucionálního rámce
60

 

pro Chile, který by vedl k demokracii. Procesu však bránil samotný Pinochet, který se 

snažil znemožnit přechod k demokracii. Přes jeho snahu opozice zavedla ústavní 

změny, bylo přistoupeno k volbám (Wilde 1999: 479-481). 

3.3.3 Přechod k demokracii 

Přechod k demokracii v Chile je vnímán jako úspěšný. Změnu v Chile lze 

pozorovat již celá 90. léta, a to pod taktovkou středolevých vlád, které byly zastřešeny 

vojenským režimem. Tyto vlády byly schopné udržet politickou stabilitu i ekonomický 

růst (viz graf 25), dokonce se snažily zmírnit sociální problémy, které se pod vojenskou 

diktaturou nahromadily. 90. léta se v Chile nesla v duchu konsensuální politiky, která 

pomalu vedla ke změně režimu. Vyjednávání ohledně změny se účastnily důležité 

politické strany – Křesťanští demokraté, Socialisté a Strana pro demokracii. Problémem 

                                                 
59

 Dluhová krize v Latinské Americe byla způsobena zejména nedostatkem 

makroekonomické disciplinovasti, ISI strategie a neschopnosti splácet zahraniční dluh 

(Bértola, Ocampo 2012: 3-4). 

60
 Toto trvalo dalších 18 měsíců od konání referenda (Wilde 1999: 479-480). 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank: World Development Indicators. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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byla dekády dlouhá absence těchto stran na politickém životě, strany se musely 

přeskupit a pokusit se navázat vztah se společností. Přechod k demokracii v Chile je 

charakterizován jako sjednaný, kdy se aktéři opozice dohodli na tom, že se budou snažit 

získat moc v daném institucionálním nastavení. Instituce byly přeměňovány postupně 

v demokratické (Wilde 1999: 476-479). Vše ale nebylo ideální, i po přechodu 

k demokracii měla např. armáda prominentní, autonomní postavení v Chile (Posner 

1999: 64). 

V roce 1990 se stal prezidentem Patricio Aylwin, který pocházel z generace 

tradičních politických stran, důležitou politickou roli hrál již v době pádu Allendeho 

vlády, poté se stal lídrem demokratické opozice v 80. letech. Aylwin byl velmi zkušený 

politik, prosazoval návrat k demokracii zejména zejména z hlediska morálního (Wilde 

1999: 491-492).  

Nástupcem Aylwina se v roce 1994 stal Eduardo Frei, syn prezidenta z 60. let, 

pocházející z nové generace politiků. Před politickou kariérou byl poměrně úspěšným 

obchodníkem. Podporu získával zejména v soukromém sektoru, který během 

Pinochetova režimu vzkvétal a zároveň měl pochyby o tradičních politických elitách. 

Není proto překvapivé, že Frei pokračoval v politice tržní ekonomiky (Wild 1999: 492-

493). Vláda Eduardo Freie skloubila ekonomický růst spolu s významným přispíváním 

na sociální programy snažící se snížit nerovnost obyvatelstva (Posner 1999: 59). 

Patricio Aylwin spolu s Eduardo Freiem byli hlavními protagonisty konsolidace 

demokracie v 90. letech (Wild 1999: 494). 90. léta byla ale také dobou ekonomických 

úspěchů v Chile. Lze pozorovat jak ekonomický růst, tak zmírnění inflace. Přestože 

bylo Chile velmi kladně hodnoceno jako úspěšná demokracie, spokojenost obyvatelstva 

s demokratickým zřízením byla velmi nízká. Největším problémem byla nejspíše 

neschopnost politických stran získat důvěru obyvatelstva, navázat s ním vztah a vytvořit 

takové programy a politiku, která by odpovídaly jejich potřebám (Posner 1999: 59-60). 

Dalším z problémů bylo to, že Chile po přechodu k demokracii nepřijalo novou ústavu, 

ale pouze změnilo autoritářskou ústavu z roku 1980. Ústava tak nakonec kombinovala 

demokratické a autoritářské prvky (Posner 1999: 78-79).  

Chile se v 90. letech snažilo nejen o konsolidaci demokracie, ale i o nastavení 

ekonomického řádu založeného na tržních principech. Možnou výhodou bylo to, že 

principy tržní demokracie byly zavedeny již Pinochetem. Změna byla v tom, že v 90. 
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letech se vláda snažila využít tyto ekonomické principy v boji proti chudobě a 

nerovnosti obyvatelstva (Hojman 1996: 73). Neoliberální principy zavedené v Chile 

nebyly drasticky měněny ani s nástupem levicových vlád (Nem Sing 2012: 232). 

Problémem, se kterým se však Chile potýká i dodnes, je socio-ekonomická nerovnost 

mezi obyvateli i přes to, že je Chile od poloviny 80. let nejstabilněji rostoucí 

ekonomikou v Latinské Americe a přesto, že bylo poměrně úspěšné ve snižování 

chudoby (Contreras 2003:181-182). 

Chile je v současnosti chápáno jako stabilní, demokratická země s poměrně 

aktivním, politicky vyspělým obyvatelstvem. Chilské obyvatelstvo bylo vždy velmi 

aktivní na politické scéně, při nespokojenosti se projevovalo protesty, demonstracemi. 

V současné době lze pozorovat aktivní roli studentů, stávky za zlepšení zdravotnictví, 

soudního sektoru, či kvality vzdělání. Také menšiny se snaží o uznání svých práv 

(Carlin 2011: 669). Demokratickou stabilitu Chile dokazuje i tím, že se dokázalo vrátit 

k systému více politických stran, což pro Chile platilo i před nástupem Pinocheta. 

Hlavní konfliktní linií je ideologie, která rozděluje politické strany i obyvatelstvo 

napravo a nalevo. Velmi důležitou politickou stranou je Concertación, protože se 

dokázala udržet u vlády od roku 1990 až do roku 2010 (Bargsted, Somma 2016: 107-

108). Chile je demokracií s vychýlením moci k výkonné moci, konkrétně prezidentovi. 

Široké pravomoci jsou dány prezidentovi ústavou (Fuentes 2015: 102). 

V roce 2000 se stal prezidentem Ricardo Lagos, kandidát středo-levého 

politického spektra. Lagosova politika se nesla v duchu kontinuity režimu, 

implementace reforem a řešení aktuálních problémů. Ricardo Lagos letos oznámil, že 

bude kandidovat na prezidenta i ve volbách 2017 (Esposito, Kerry 2016). Chile se pod 

Lagosovou vládou stalo více demokratickou zemí s úspěšnou ekonomikou. Lagos 

bojoval zejména za další úpravu ústavy, která by byla zbavena autoritářských pasáží 

z dob Augusto Pinocheta. Lagos chápal význam mědi pro chilskou ekonomiku a snažil 

se o diverzifikaci ekonomiky, aby snížil závislost na mědi. Důležitým bodem jeho vlády 

byla také stabilizace nezaměstnanosti a restrukturalizace trhu práce. Chile se také 

potýkalo s dalšími problémy – nedostatečné investice do technologického rozvoje země, 

nekvalitní vzdělávací systém, chudoba obyvatelstva. Prezident Lagos však dokázal 

zachytit tyto problémy a snažil se o jejich řešení, ač je to otázka dlouhodobého výhledu 

(The Economist 2005). 
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V roce 2006 se stala první prezidentkou Chile Michelle Bachelet, levicová 

kandidátka strany Concertación (Moreno 2006: 53). Michel Bachelet byla odhodlaná 

postavit se současnému největšímu socio-ekonomickému problému země – 

nerovnoměrné distribuci příjmů , a to na základě strukturálních změn (Moreno 2006: 

56-57).  

V roce 2010 vystřídal Michelle Bachelet konzervativec Sebastian Piñera. Byl 

prvním konzervativním prezidentem od konce vojenské diktatury. Piñera byl v době 

svého zvolení úspěšný byznysmen, jeden z nejbohatších mužů v Chile. Cílem jeho 

politiky bylo vytvoření pracovních míst, zmírnění chudoby a další stimulace 

ekonomiky. Hned na začátku svého volebního období se však musel vypořádat 

s následky zničujího zemětřesení, které Chile postihlo. Piñera tak musel změnit své 

plány a zabývat se rekonstrukcí země. Důležitým milníkem jeho politické kariéry byla 

úspěšná koordinace záchrany dělníků, kteří uvízli v dole v roce 2010 (BBC 2010). 

Michelle Bachelet se znovu ujala prezidentského úřadu v roce 2014. Bachelet 

pro nové volební období přišla s programem daňové reformy a reformy vzdělávacího 

systému (The Economist 2013). Druhé volební období levicové kandidátky přineslo 

problémy. Přestože na začátku volebního období hlásala snahu o změnu politické 

kultury v zemi, její vláda musela čelit korupčnímu skandálu (Radwin 2016). Popularita 

Michelle Bachelet i jiných politiků v zemi klesá, otázkou je, zda bude vláda schopna dál 

prosazovat reformy, které slíbila na začátku volebního období. Vláda by musela 

redukovat svou reformní agendu, aby byla vůbec proveditelná do roku 2018, tedy do 

konce vlády Michelle Bachelet (Benedikter, Siepmann, Zlosilo 2016). 

Nejdůležitějším faktorem ekonomického úspěchu je otevřenost chilského trhu 

vůči zahraničním investicím a soutěži. Chile díky tomu zažívá úspěchy v exportu, 

uzavřela také množství bilaterálních obchodních dohod
61

. V centru stojí měď jako 

nejdůležitější prvek exportu. Dá se také předpokládat, že export mědi bude pokračovat, 

protože např. čínský trh měď poptává pro rozvoj svého průmyslu. To na druhou stranu 

umožňuje Chile využít zisky z exportu na rozvoj infrastruktury a na veřejné výdaje 

(Moreno 2006: 54-55). V posledních letech je chilská politika velmi pro-aktivní ve 

vyhledávání nových ekonomických partnerů. Chile se také snaží lákat do země 

zahraniční investory a investice. Měď je sice nejdůležitější exportní komoditou, Chile 
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 Např. s Jižní Koreou, Kanadou, Mexikem, EU, USA, atd. (Moreno: 55). 
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však bylo schopné rozšířit svou nabídku lákavých komodit – produkty lesnictví (i 

vzácné dřeviny), vína, či ryby (Saburuddin, Marks 2016: 84-85). 

Jak bylo řečeno, velmi důležitou roli v ekonomice Chile hraje stále měď, 

zástupcem sektoru je stále státní společnost  CODELCO. Chile je v současné době 

příkladem využití efektů globalizace, aniž by podlehla prokletí přírodních zdrojů. Chile 

již dlouho dobu využívá principy neoliberální ekonomiky, což zmenšuje prostor pro 

odbory a sociální hnutí. Zavedení role státu do sektoru přírodních zdrojů se tak stává 

komplikované, protože stát musí jednat v zájmu makro-ekonomické stability a v rámci 

zavedených principů. Přestože vlády ctí neoliberální principy, začaly se objevovat snahy 

o získání určité státní kontroly nad přírodním bohatstvím
62

. Přestože se stát angažuje 

v oblasti přírodních zdrojů, snaží se tento sektor depolitizovat. Společnost podporuje 

vliv státu v sektoru, je vysoká podpora pro zachování státní kontroly nad CODELCO, a 

to i přesto, že privatizace společnosti by mohla vést k vyšším ziskům z mědi (Nem 

Singh 2012: 230-242). V dnešní době CODELCO zaměstnává malé procento stálých 

pracovníků. Ve smyslu redukce nákladů využívá agentury, které zaměstnance dodávají, 

tím pádem se mění struktura zaměstnanců v Chile. Mění se však i podmínky pro 

zaměstnance, snižují se mzdy. Zaměstnanci také nejsou tak dobře chráněni před 

možným nebezpečím vyplývajícím z pracovní činnosti. To samozřejmě vyvolává nevoli 

u zaměstnanců i stávky (Nem Singh 2012: 247-248). 

Politika týkající se měděných dolů, která byla nastavena Augusto Pinochetem, 

platí víceméně dodnes, přestože vládne středo-levá politická strana a středo-levá 

prezidentka (Nem Singh 2010: 1413). Chile je stále orientováno na zisk z exportu 

komodit, ať je to měď, zlato, molybden, nebo právě víno, losos, tržní plodiny, ovoce, či 

dřevo. Právě tyto komodity tvoří nerovnoměrný ekonomický vývoj a zhoršování 

životního prostředí (Nem Singh 2010: 1429). 

Michel Bachelet přišla s fondy, které koncentrují zisky z exportu mědi. Ty 

mohou být použity v případě negativního ekonomického růstu. Takováto opatření jsou 

součástí makroekonomického managementu, který je ve výsledku schopen zabránit 

prokletí přírocních zdrojů (Orihuela 2010: 2). Chile se také snaží o podpoření dalších 
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 Velmi významnou roli hraje ministr financí Chile, který je součástí rozhodovacího 

procesu v CODELCO, jeho úkolem je také management zisků z mědi (Nem Singh 

2012: 239-240). 
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komodit a sektorů ekonomiky, o dlouhodobou udržitelnost ekonomického růstu 

nezávislého na přírodních zdrojích (Orihuela 2010: 18) 

Graf 25 ukazuje vývoj HDP od doby přechodu k demokracii v roce 1990 do 

současnosti. Chile po celou dobu vykazuje poměrně stabilní ekonomické výsledky, až 

na dobu konce 90. let, kdy prochází ekonomickou krizí Asie a na dobu globální 

ekonomické krize na konci minulé dekády. Propast lze sledovat i v roce 2015. 

3.3.4 Kontrola proměnných 

V této části práce se opět pokusím o syntézu teoretické části práce a empirického 

zkoumání. Jako první představím vývoj demokracie v Chile prostřednictvím dat 

z Freedom House. Poté analyzuji vztah mezi závislostí na minerálech a úrovní 

demokracie. Nakonec prozkoumám přítomnost Rossových efektů v Chile a zhodnotím 

politický a ekonomický vývoj v Chile v souvislosti s teorií prokletí přírodních zdrojů. 

Graf 26 ukazuje vývoj demokracie v Chile. Hodnocení Freedom House 

koresponduje s politickým vývojem v zemi. Po nástupu Pinocheta je Chile hodnoceno 

jako nesvobodná demokracie, na hranici mezi nedemokracií a svobodnou demokracií je 

od roku 1978 až do roku 1986, kdy se začal Pinochetův režim chýlit ke konci. Od roku 

1986 do roku 1990 lze pozorovat zlepšování situace a od roku 1990 je Chile stabilní 

demokratickou zemí, s malým výkyvem v roce 1998 (Freedom House 2016b). 

 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank: World Development Indicators. Dostupné 

z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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Nyní rozeberu míru závislosti Chile na minerálech. Nejprve zjistím podíl 

exportu minerálů na celkovém exportu, kterou představuje Tabulka 5. Chile je jasně 

minerální ekonomikou, export minerálů tvoří průměrně polovinu celkového exportu. 

Graf 27 předstvuje strukturu exportu v roce 2015 a ukazuje, jak důležité jsou 

minerály pro chilskou ekonomiku. 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Freedom House. World Comparative and Historical Data. 

Dostupné z: http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  

Tabulka 5                                                                                                                                                                          

Podíl exportu minerálů na celkovém exportu (%)     

Rok 1962 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 

Minerály 87,06 88,06 64,08 54,61 45,35 56,83 64,57 54,04 

Zdroj: Autorka Data z: World DataBank: World Development Indicators. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

http://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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Dalším ukazatelem je podíl, jakým sektor přírodního bohatství přispívá k HDP. 

Graf 28 představuje procento HDP dle jednotlivých sektorů ekonomiky. Z grafu je 

patrné, že nejdůležitější roli hrají minerály, hned v závěsu je zpracovatelský průmysl. 

Graf 29 představuje roční procentuální změnu dle jednotlivých odvětví 

ekonomiky, tedy růst, či snížení produktivity daného sektoru. Můžeme vidět, že ačkoli 

celkové HDP je stabilní, jednotlivé sektory ekonomiky vykazují různorodou 

produktivitu za posledních několik let. 

 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World Trade Organization. Chile. Dostupné 

z: 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Coun

try=CL&Language=E  

 
Zdroj: Autorka. Data z: Statistics. Database. Banco Central de Chile. Dostupné z: 

http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=CCNN2008_G_VE  

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=CL&Language=E
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Country=CL&Language=E
http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=CCNN2008_G_VE
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Graf 30 vykresluje renty z přírodních zdrojů a jejich rozložení. Renty jsou 

uváděny jako procento HDP. Renty tvoří od roku 1970 minimálně 6%, maximum je 

23%, kterého bylo dosaženo v roce 2007. Téměř všechny renty jsou tvořeny příjmy z 

minerálů, od 90. leta hrají důležitou roli také příjmy z lesního průmyslu. Po roce 2005 

lze pozorovat významný nárůst rent. 

 

Výše zmíněné ukazatele doplním o mezinárodní cenu mědi, jelikož měď je 

nejvýznamnější exportní komoditou Chile. Chile samozřejmě vyváží i jiné minerální 

komodity, jako např. zlato, stříbro, apod. Vývoj cen těchto komodit lze najít v 

 
Zdroj: Autorka. Data z: Statistics. Database. Banco Central de Chile. Dostupné z: 

http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=CCNN2008_G_VE  

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank. World Development Indicators. Dostupné z: 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

http://si3.bcentral.cl/Siete/secure/cuadros/arboles.aspx?idCuadro=CCNN2008_G_VE
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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kapitolách o Peru a Bolívii. Vývoj ceny mědi je uveden v hodnotách 

nominálního/reálného dolaru (pevná hodnota k roku 2010) za metrickou tunu. Z grafu 

lze vypozorovat výkyvy cen v 70. letech, pokles, který trval celá 80. léta, míré zvýšení 

v roce 1990. Významný nárůst cen přišel až po roce 2000. 

Důležitý faktor ovlivňující ekonomickou situaci v Chile je přítomnost 

nadnárodních korporací v zemi. Jak již bylo zmíněno v popisu politického a 

ekonomického vývoje země, Chile je již od 70. otevřená zahraničním investicím. 

Specifickou roli zde hraje státem vlastněná společnost CODECO, která kontroluje 

většinu minerálního bohatství v zemi (Ludeña 2011: 13-14). S tím souvisí přímé 

zahraniční investice. Další důležitý ukazatel je vývoj přímých zahraničních investic v 

Chile. Dle dat Světové Banky můžu zkonstatovat, že objem FDI proudících do Chile 

stoupá, od roku 2000 tvoří FDI průměrně 8% HDP (World Bank 2016a). K roku 2013 

FDI do těžařského sektoru tvořily 45% celkových FDI. Hlavními investory byly USA, 

Nizozemí, Španělsko, Kanada, Velká Británie, či Španělsko (Santander 2016). V 

současné době Chile láká zejména Čínu, aby investovala do chilského průmyslu. Od 

roku 2015 můžeme pozorovat nárůst obchodu mezi těmito dvěma zeměmi. Chile a Čína 

se výborně doplňují – Chile trpí nedostatkem v energetickém průmyslu a Čína má 

bohaté zkušenosti v oblasti obnovitelné energie. Chile může nabídnout Číně zásoby 

mědi, ale např. i lithia, ovoce, vína, či ryb (Jingjing 2016). V lukrativní oblasti těžby 

lithia se podílí několik zahraničních společností, těžba se však nevyhýbá problémům. 

Zdroj lithia je lokalizovaný ve velmi chudé oblasti Chile, domorodé obyvatelstvo zde 

žije v chudých podmínkách. Společnosti těžící lithium jsou kritizovány za exploataci 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World Bank. Commodity Markets. Dostupné z: 

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets  

http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
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prvku bez ohledu na místní obyvatele. V současné době některé společnosti přicházejí s 

určitou formou sociálních programů (kanadsko chilská Minera Exar, australsko – 

japonské dohody na kompenzaci obyvatel). Tato gesta mají ale minimální vliv a 

společnosti svou těžbu rozšiřují. Dalším faktorem je také znečišťování životního 

prostředí. V tomto ohledu je působení nadnárodních společností v Chile kontroverzní 

(Frankel, Whoriskey 2016). 

Nyní rozeberu Rossovy efekty působící v této práci jako kauzální mechanismus 

bránící přechodu k demokracii. Dle popisu politického vývoje Chile i dle Freedom 

House dochází k přechodu k demokracii v 90. letech, tedy po skončení Pinochetova 

režimu. Od té doby je Chile stabilní demokracií. 

Rentiérský efekt budu zkoumat na základě sociální politiky, fiskální politiky, ale 

zejména dle celkové chudoby a redistribuci příjmů v zemi. Dle dat Světové Banky Chile 

úspěšně bojuje proti chudobě, v roce 1987 žilo pod hranicí národní chudoby 45,1% 

obyvatel, v roce 2000 to bylo 20,2% a v roce 2013 14,4%. Zajímavé je, že v roce 2008 

žilo pod národní hranicí chudoby více osob, než v roce 2000, a to 29,1%. Chudoba je 

patrnější ve venkovských oblastech, v roce 1987 zde žilo pod národní hranicí chudoby 

51,5% obyvatel a dnes je to 27,9%. Ve městech šlo o snížení z 43,6% na 12,4% (World 

Bank 2016a). Chile je jedním z nejúspěšnějších států Latinské Ameriky v boji proti 

chudobě (Cachanosky 2016). 

Pokud mluvím o chudobě, nelze nezahrnout faktor redistribuce příjmů, který je 

prezentován v následujícím grafu. Z grafu je jasné, jaká nerovnost v Chile panuje. Tyto 

 
Zdroj: Autorka. Data z: World DataBank: World Development Indicators. Dostupné 

z: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER#  

Procento příjmů 

Procento populace 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&country=PER
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data se v podstatě od roku 1987 nemění. 

Chile bojuje s nerovností obyvatelstva již dlouho, zejména současná vláda se 

pokoušela tyto nerovnosti změnit. Bohužel ale nerovnosti stále přetrvávají (Kohen 

2016). Nespokojenost s redistribucí zisků z přírodních zdrojů byla patrná v 60. a 70. 

letech, což bylo také jednou z příčin k změně režimu – nejprve došlo k změně režimu ve 

prospěch levice, poté vládu převza Augusto Pinochet, který kladl důraz na neoliberální 

principy, kdy se ekononomická situace obyvatelstva zhoršovala
63
. Podle mého názoru 

nebyl za Pinocheta v Chile patrný rentiérský efekt, Pinochet daňově nezvýhodňoval 

obyvatelstvo, neprosazoval ani žádné sociální programy. V současné době je Chile 

demokracií, jsou zde snahy o využití zisků z mědi na sociální programy. 

Represivní efekt lze pozorovat na základě výdajů na armádu. Výdaje na armádu 

se dle dat ze Světové Banky od roku 1988 kontinuálně snižují, jestliže v roce 1988 

tvořily výdaje na armádu 4% HDP, v roce 2015 to bylo 1,9%. V roce 1988 výdaje na 

armádu tvořily téměř 20% celkových vládních výdajů, v současnosti je to o více než 

polovinu méně, výdaje tvoří 8,7% (World Bank 2016a). V současnosti represivní efekt 

v Chile nepozoruji. Jinak tomu bylo za Pinochetova režimu, kdy byly ozbrojené složky 

základním pilířem režimu. Přestože za Pinochetova režimu hrála armáda důležitou roli, 

nebyla nakonec schopna zabránit ukončení režimu a přechodu k demokracii. 

Modernizační efekt je založen na kulturních a sociálních změnách v zemi, např. 

jako úroveň vzdělání, či urbanizace. V Chile je dobrá úroveň gramotného obyvatelstva, 

k roku 2015 97% mužů (věk 15+) a 97% žen (15+), celkem je gramotných 96,5% 

dospělých ve věku 15 a více let (World Bank 2016a). K roku 2012 připadalo 138,5 

mobilních telefonů na 100 obyvatel a internetových uživatelů bylo 61,4 na 100 

obyvatel. Ke stejnému roku prošlo 93% dívek a 93% chlapců základním vzděláním. 

Středoškolským vzděláním prošlo 83,3 chlapců a 86,6% dívek (UNICEF 2013b). 

Vzdělání je v Chile povinné od 5 do 17 let, tedy základní a středoškolské. Zvyšuje se ale 

i počet vysokoškoláků. Náklady na vzdělání v Chile se rovnají 4,7% HDP (2014) a 

19,9% celkových vládních výdajů (2014) (UNESCO 2016c). Jedním z největších 

problémů, se kterými se Chile potýká, je ekonomická nerovnost obyvatelstva, která se 

dále přelévá do dalších sfér života. V Chile není všem přístupné kvalitní vzdělání, což 

                                                 
63

 Je potřeba zmínit, že daňová zátěž obyvatelstva se snižovala. Zvýhodnění 

obyvatelstva lze pozorovat i se zavedením penzijní reformy v roce 1981. 
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se odráží rávě od ekonomické nerovnosti. To také souvisí s geografickým rozdělením 

obyvatelstva, většina žije centrální části země, chudé menšiny pak povětšinou žijí na 

nehostinném severu a jihu. K roku 2015 žilo 89,5% celkové populace ve městech (CIA 

2016c). Podle mého názoru Chile neprošlo modernizačním efektem. Přestože se zvyšuje 

gramotnost i dosažené vzdělání, kvalita vzdělání je otázkou.  

Nakonec porovnám politický vývoj Chile s vývojem v regionu, a to dle dat 

Freedom House, stejně jako v předchozích případech. 

Chile procházelo různými režimy i demokracií, na začátku 70. let se Chile pod 

taktovou Augusto Pinocheta stalo autoritářským režimem. Přechod k demokracii v 

Chile proběhl na konci 80. let, kdy se počet demokracií v regionu podstatně zvýšil. I zde 

tedy můžeme pozorovat určitý vliv regionu. 

3.3.5 Prokletí přírodních zdrojů v Chile 

Podle mého názoru je Chile úspěšným příkladem, jak se vyhnout prokletí 

přírodních zdrojů. Chile je minerální ekonomikou, nejdůležitějším prvkem je měď. 

Během 40., 50. i 60. let měď dominovala exportu, ekonomika na ní byla závislá, což se 

projevila v roc 1971, kdy s propadem ceny mědi klesala i výkonnost ekonomiky. V 70. 

letech pozorujeme nástup autoritářského režimu a neoliberalismu v ekonomice. Režim 

vydržel téměr 2 dekády, Pinochet nevyužil přírodního bohatství k udržení režmu. Od 

90. let je Chile stabilní demokracií, která se snaží bojovat proti závislosti na přírodních 

Rok Počet zemí Procento Počet zemí Procento Počet zemí Procento

1975 10 36 11 39 7 25

1980 15 47 13 41 4 12

1985 24 68,5 8 23 3 8,5

1990 23 66 11 31 1 3

1995 19 54 15 43 1 3

2000 23 66 10 28 2 6

2005 24 68 9 26 2 6

2010 25 71 9 26 1 3

2015 24 68 10 29 1 3

Částečně svobodná 

semidemokracie

Nesvobodná 

nedemokracie
Tabulka 2 Demokracie

 
Zdroj: Autorka. Data z: Freedom in the World Comparative and Historical Data. 

Dostupné z: https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world  

https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
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zdrojích. Nevypozorovala jsem ani přítomnost Rossových efektů, které by eventuelně 

bránily ustanovení, či udržení demokracie. 
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Závěr 

Výzkumným cílem této diplomové práce bylo otestovat teorii prokletí přírodních 

zdrojů na vybraných minerálních ekonomikách Latinské Ameriky. Cílem bylo zjistit, 

zda země s hospodářstvím založeným na těžbě a exportu minerálů mají vyšší 

pravděpodobnost výskytu nedemokratického režimu a prozkoumání vztahu mezi 

vývozem minerálů a ekonomickým, sociálním a demokratickým vývojem země. 

Základní hypotéza vycházela z teorie prokletí přírodníc zdrojů, předpokladem bylo, že 

ekonomické zisky z vývozu minerálů do zahraničí umožňují monopolizaci moci a 

mohou tak nakonec snižovat možnost prosazení a udržení demokratického zřízení.  

Základním cílem diplomové práce bylo otestování teorie prokletí přírodních 

zdrojů v rámci minerálních ekonomik s ohledem na mezinárodní dimenzi v regionu 

Latinské Ameriky. Druhým cílem byla analýza konkrétních případů. Ačkoli tato práce 

nabývá kvalitativní charakter, v empirické části byla doplněna kvantitativními ukazateli, 

které vychází a jsou inspirovány zejména studiemi Rosse a Herba. Kvantitativní 

ukazatele doplňují kvalitativní analýzu. Velmi důležitou částí bylo rozkrytí existence 

kauzálních mechanismů vycházejících z teorie prokletí přírodních zdrojů dle Rosse. 

Je potřeba zdůraznit, že práce došla k rozporuplným výsledkům. Byly objeveny 

některé kauzální mechanismy, které komplikují proces demokratizace, a to zejména 

z hlediska ekonomického. Ekonomické faktory teorie prokletí přírodních zdrojů lze u 

konkrétních případů vysledovat, přesto u vybraných případů došlo k přechodu 

k demokracii. 

Rozporuplné bylo testování efektů navržených Rossem. Rentiérský efekt je 

založený na předpokladu, že politické elity jsou nezávislé na obyvatelstvu, protože 

jejich příjmy pocházejí ze zahraničí. Vysoké příjmy pocházející z exportu přírodních 

zdrojů umožňují politickým elitám udržet se u moci prostřednictvím štědrého sociálního 

systému, redistribucí zdrojů. Ve studovaných případech se však obyvatelstvo potýkalo 

s nepříznivou socio-ekonomickou situací, chudobou. Pokud docházelo k redistribuci 

příjmů z přírodních zdrojů, chudoba byla zmírněna, ale nebylo to dostatečné pro udržení 

nedemokratického režimu. Často byla také redistribuce nerovnoměrná.  
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V případě Peru nelze mluvit o klasickém rentiérském efektu, problémem se stala 

vysoká chudoba obyvatelstva, kdy v boji proti ní sice byly využívány zisky z přírodního 

bohatství, ale vždy v krátkodobém měřítku, s krátkodobými výsledky. V době 

Fujimoriho autoritářského režimu sice došlo k zvednutí ekonomické situace v zemi, ale 

také krátkodobě. Ekonomické zhoršování situace vedlo k zhoršování popularity režimu, 

a následně k jeho konci. Daně pro obyvatelstvo jsou sice poměrně nízké, ale nedokázaly 

vést k odstranění chudoby a nespokojenosti obyvatelstva. V případě Peru tedy 

nepozoruji rentiérský efekt, který by byl příčinou zabránění demokratizace země. 

V případě Bolívie také podle mého názoru nelze pozorovat rentiérský efekt. Obdobně 

jako Peru, Bolívie bojuje s chudobou i extrémní chudobou. Redistribuce příjmů je 

nerovnoměrná, zvýhodňovaná je nejbohatší skupina obyvatelstva, stejně jako v Peru. 

Současný prezident Evo Morales sice přišel s programem sociálního rozvoje země, ale 

nelze mluvit o štědrých sociálních programech, díky kterým se může udržet u moci. 

Sociální programy mají za úkol „pouze“ zmírnění chudoby. V Bolívii právě 

nespokojenost obyvatelstva se svou socioekonomickou situací vedla ke změně režimu 

v minulosti. Chile je na druhou stranu jedna z nejúspěšnějších zemí bojující proti 

chudobě v Latinské Americe. Podle mého názoru lze v Chile pozorova určité faktory 

rentiérského efektu, a to za Pinochetovy vlády. Za jeho vlády klesaly daně, 

nejdůležitějším prvkem bylo přijetí penzijní reformy v roce 1981, který založil 

soukromý penzijní pilíř a vedl tak k určitému zvýhodnění obyvatelstva. Přesto však tyto 

kroky nedokázaly Pinocheta udržet u vlády, ekonomika Chile bylo zasaženo 

ekonomickou krizí 80. let, a ačkoli se poměrně rychle dokázalo z krize dostat, ve 

společnosti panovala nespokojenost s politickou situací a nakonec došlo ke změně 

režimu. 

Pokud jde o represivní efekt, který předpokládá využití zisků z exportu přírodních 

zdrojů k vytvoření silných bezpečnostních složek, tedy prostředků k potlačení možných 

demokratických tendencí. Podle mého názoru je v této práci analýzy represivního efektu 

omezená, protože jde o komplexní problematiku. Je potřeba zmínit, že v celé Latinské 

Americe lze pozorovat významnou pozici armády, často jsme se mohli setkat s vládou 

vojenskýh junt. V případě Peru lze pozorovat zvýšení význam bezpečnostních složek, 

který lze s ohledem na rozbor politického vývoje přikládat spíše boji proti guerrilovému 

hnutí Světlá stezka. Úspěšný Fujimoriho boj proti Světlé stezce populistickému 

prezidentovi získal vysokou popularitu, ale nedokázal využít ozbrojených složek 
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k udržení moci. Co se týče Bolívie, můžeme v současnosti pozorovat určitý represivní 

efekt. Morales využívá ozbrojené složky v problematice separatistických tendencí 

některých regionů Bolívie. I v Chile lze pozorovat určité účinky represivního efektu za 

Pinochetovy vlády. Základní silou ve společnosti byly právě ozbrojené složky – armáda 

a policie. Pinochet využíval těchto složek v utlačování různých opozičních skupin. Ke 

konci Pinochetovy vlády byl vliv těchto složek snižován, nakonec došlo ke změně 

režimu. Lze dojít k závěru, že nedemokratické, či semi-demokratické režimy 

zkoumaných zemí využívaly určitým způsobem ozbrojených složek. 

Podle mého bylo pro tuto práci nejtěžší obsáhnout aspekty modernizačního efektu, 

který je ve zkratce založen na základě sociálních a kulturních změn, které by mohy vést 

k demokracii. Podle mého názoru nejsem plně schopna posoudit, zda jednotlivé země 

prošly dostatečnou modernizací, která by vedla k možné demokratizaci. V případě Peru 

je problematická stále přetrvající chudoba obyvatelstva, zejména ve venkovských 

oblastech. Přestože se zvyšuje úroveň dosaženého vzdělání, jeho kvalita je diskutabilní. 

Častým problémem je také to, že děti se často nemohou vzdělávat, musí pracovat a 

pomáhat rodině. Současný prezident Kuczynski je odhodlaný prosadit reformu v oblasti 

vzdělávání, která by měla vést k sociální modernizaci ve společnosti. Bolívie trpí 

obdobnými problémy, největší překážkou modernizace je chudoba obyvatelstva, Bolívie 

je jednou z nejchudších zemí Latinské Ameriky. Zejména venkovské obyvatelstvo trpí 

chudobou, špatnou zdravotní péčí, vysokou úmrtností a nekvalitním vzděláním, děti 

často musí pracovat. Bolívie musí projít ještě dlouhou cestu k modernizaci. Chile je na 

tom z našich studovaných zemí nejlépe. Zde je problémem zejména geografické 

rozdělení země na bohaté regiony a chudý, nehostinný sever a jih země. S tím 

samozřejmě souvisí ekonomická nerovnost obyvatelstva v těchto regionech. Od toho se 

odvíjí i kvalita vzdělání, kvalita života, která je v jednotlivých regionech odlišná. Došla 

jsem k závěru, že zejména Peru a Bolívie neprošli modernizací, Chile částečně. 

Paradoxem však je, že v těchto případech modernizace nevede k demokracii, ale spíše 

demokratické režimy se snaží o následnou modernizaci zemí. 

Obecně jsem došla k závěru, že nedemokratické režimy využívaly v těchto zemích 

určitým způsobem zisky z přírodního bohatství, ale nedokázaly je využít k udržení u 

moci. Největší překážkou byla chudoba obyvatelstva a s ní spojená nespokojenost 

obyvatelstva. 
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Dalším atributem, který musím zmínit, je vliv mezinárodních faktorů. 

V empirické části práce byla ukázána důležitost mezinárodních faktorů pro ekonomický 

a politický vývoj zemí. Důležitá byla zejména role vývoje cen primárních komodit na 

světových trzích, od kterých se odrážel vývoj ekonomické situace. Dalším důležitým 

atributem bylo také přijetí neoliberální politiky a otevření ekonomik, privatizace 

přírodních zdrojů, což samozřejm vede k tomu, že globální ekonomický systém 

ovlivňuje jednotlivé země. Příkladem může být vliv nadnárodních společností a jejich 

politik. Troufám si říci, že v současné době jsou nadnárodní společnosti ve vybraných 

zemích přínosem, protože země samotné nemají technické kapacity ani infrastrukturu 

pro těžbu a zpracování přírodních zdrojů. Obchodování s nadnárodními společnostmi je 

tak významnou součástí jejich ekonomik. Příkladem může být i současná Bolívie, kdy 

se Evo Morales sice proti těmto společnostem silně vymezuje, ale v praxi bez nich 

nedokáže fungovat. Můžeme zde tedy pozorovat silnou závislost na externích vlivech. 

Podle mého názoru je v našem případě důležité zařazení vlivu regionu, kdy lze 

pozorovat podobný vývoj všech zemí regionu Latinské Ameriky. 

Podle mého názoru je nutné vzít v úvahu specifika zemí Latinské Ameriky. Došla 

jsem k závěru, že v testovaných případech je hybnou silou nespokojenost obyvatelstva 

se svou socio-ekonomickou situací. Přírodní zdroje jsou zdrojem ekonomických zisků 

vybraných zemí, ale téměř nikdo je nedokázal využít ke zmírnění sociálních nepokojů. 

Změna režimu může být pak chápána spíše jako volání po „nějaké“ změně, ne touha po 

demokratických institucích vycházející např. z modernizace země. 

Obecným závěrem této diplomové práce je, že můžeme pozorovat některé aspekty 

teorie prokletí přírodních zdrojů ve vybraných případech. Minerální ekonomiky se tak 

potýkají s podobnými problémy jako čistě ropné ekonomiky. Aspekty teorie lze 

pozorovat zejména v ekonomické oblasti, závislost na vývozu přírodního bohatství 

nakonec u vybraných případů nebylo překážkou pro přechod k demokracii. Přítomnost 

kauzálních mechanismů navržených Rossem lze pozorovat pouze v určitých případech. 

Podle mého názoru je tato studie základem pro další zkoumání minerálních ekonomik 

v Latinské Americe a jejich specifik, které by mohlo nabídnout alternativní vysvětlění 

politicko-ekonomického vývoje v daných případech. Nejúspěšnější součástí této práce 

je rozšíření aplikovatelnosti konceptu prokletí přírodních zdrojů na minerální 

ekonomiky. Dalším úspěchem je rozšíření konceptu o mezinárodní dimenzi. Tato práce 
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tak přinesla některé užitečné poznatky, avšak je základem pro další testování a 

zkoumání, které by přineslo obecnější závěry. 
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Summary 

The main objective of this Master thesis was to test the claim that economic 

dependence on the export of minerals allows the monopolization of power and thus 

reduces the possibility of democracy. The claim was analyzed on cases of mineral 

economies in Peru, Bolivia and Chile. The claims stems from resource curse theory, 

which assumes a negative relationship between the presence of natural resources, their 

export, and level of democracy. 

At first, I was able to prove, the mineral economies, not just purely petroleum 

countries, suffer from resource curse effects. In all tested cases I was able to observe 

some effects linked with resource curse, especially in economic sector. Despite this, 

these countries were more and less able to change undemocratic regimes into semi-

democratic and fully democratic regimes. In my opinion we have to take Latin 

American specific characteristics into accout, I think the influence of the region is 

enormous. I also think that important is to analyze the history of studied cases because 

there is strong path dependency.  

Another success of this theis is that I was able to prove, that international 

dimension – international actors, like transnational corporations or commodity prices – 

plays great role in influencing events in selected countries.  

The thesis proved existence of some attributes of resource curse theory, also in 

some cases causal mechanism designed by Ross. I also think that this thesis laid 

foundation for another testing of mineral economies with relation to resource curse 

theory. Another testing of Latin American economic and political development is 

relevant too. Foundation for another testing was also laid in international aspects of 

resource curse theory. 
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