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1 Úvod 

Energetické zdroje ako je zemný plyn a ropa, sú v poslednej dobe stále cennejšími na sve-

te.  Regióny ako je Európa trpia nedostatkom týchto zdrojov, preto tieto zdroje dováža. 

Hlavným zásobiteľom ropy na svete sú  krajiny v Afrike, krajiny  v blízkosti Kaspického 

mora, Spojené štáty americké, Rusko a iné. 

 

Krajiny, ktoré sú členmi organizácií vyvážajúce ropu, pod oficiálnou skratkou 

OPEC, sa snažia udržať cenu ropy. Práve krajiny OPEC majú významné množstvo ropy na 

svete. V súvislosti s ropnou krízou v Európe, sa uvažuje o dovážanie ropy z juhu, čím sa 

im môže zvýšiť vývoz. Je práve zvyšujúci sa vývoz ropy vhodným aspektom pre zvýšenie 

úrovne vzdelania a zdravia obyvateľstva? Zostávajú príjmy z vývozu tohto nerastného bo-

hatstva v rukách určitých skupín obyvateľstva alebo sa investuje do blaha všetkých obyva-

teľov. 

 V tejto bakalárskej práci sa budeme zaoberať súvislosťou medzi ťažbou ropy 

a ekonomickým rozvojom. Budeme porovnávať index ľudského rozvoja s produkciou ropy 

na obyvateľa vo vybraných krajinách. Z pomedzi všetkých krajín OPEC sa budeme zaobe-

rať iba deviatimi krajinami, ako Alžírsko, Irán, Katar, Kuvajt, Líbya, Nigéria, Saudská 

Arábia, Spojené arabské emiráty a Venezuela. U ostatných členov OPEC, ktorý nie sú v tej 

bakalárskej práci spracovaný, nebol dostatok dát na objektívne zhodnotenie vplyvu týchto 

dvoch ukazateľov. Stanovme si hypotézu, či ropa pozitívne ovplyvňuje rozvoj krajiny ako 

aj rozvoj ľudského kapitálu, alebo je to práve naopak. 

 

 Cieľom tejto práce je zistiť, či je vzájomná závislosť medzi  produkciou ropy 

a kvalitou vzdelania a zdravia obyvateľstva, a celkovým rozvojom krajiny. 

 

  V prvej časti sa budeme zaoberať oboznámením s teoretickými vedomos-

ťami, druhej časti rozoberieme vedecké články venované tejto oblasti a tretej časti sa bu-

deme snažiť overiť nami  stanovenú hypotézu. V teoretickej časti sa budeme zapodievať 

ekonomickým rozvojom, jeho prístupmi, problémami spojené s ekonomickým rozvojom. 

Ďalej sa zameriame na koncepciu udržateľného rozvoja, meranie produkcie a opísanie or-

ganizácie OPEC.  
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Empirickej časti bakalárskej práci sa venuje rešerši odborných článkov 

z energetickej oblasti. Ich stručnému abstraktu a bližšiemu porozumeniu tejto oblasti. 

V poslednej, praktickej časti popíšeme a použijeme korelačnú analýzu medzi indexom 

ľudského rozvoja a množstvo produkcie ropy na obyvateľa. Sledované obdobie je od roku 

1993 – 2013. Dáta použité v praktickej časti sú z International energy agency a Svetovej 

banky.  
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2 Teórie ekonomického rozvoja 

Prvá časť práce bude vymedzovať teóriu v oblasti ekonomického rozvoja a jeho prístu-

poch, merania a problémoch. Taktiež sa budeme zaoberať vymedzenia pojmu udržateľný 

rozvoj. V ďalšej  časti sa budeme popisovať ukazatele výkonnosti ekonomiky a index ľud-

ského rozvoja. V poslednej časti vymedzíme históriu a členov OPEC. 

2.1 Ekonomický rozvoj 

V tejto podkapitole sa budeme zaoberať definíciou ekonomického rozvoja od rôznych au-

torov. Vymedzíme si čo je to ekonomický rozvoj, aké koncepcie vznikli a čo ovplyvňuje 

ekonomický rozvoj krajiny. Zameriame sa na rôzne prístupy k rozvoju a taktiež stanovíme 

problémy ekonomického rozvoja. 

Pod pojmom ekonomický rozvoj si môžeme predstaviť jednotlivé zložky ekonomické-

ho systému, ktoré naplnia požiadavky spoločnosti. Môžeme povedať, že ekonomický rast 

sa zaoberá kvalitatívnymi aspektmi. Ako tvrdí Varadzin (2004), z hľadiska teórie je to ap-

likácia obecných vývojových teórii na oblasť ekonomického života. Varadzin (2004) roz-

deľuje ekonomický rozvoj na tri základné koncepcie: 

- koncepcia vývoj ako približovanie sa ,,dokonalej idealite“. Táto koncepcia uvádza, 

že vývoj reálneho sveta je chápaný ako prispôsobovanie sa nedokonalému svetu 

k ideálnemu, dokonalému mechanizmu. 

- ekonomický rozvoj ako vnútorná vlastnosť ekonomickej reality. Existuje neustály 

pohyb, ktorý je indiferenciován k vlastnému prianiu aj ku hociktorým ,,cieľom vý-

voja“. 

- neexistencia vývoja. Systém je neustály pohyb bez zreteľného zámeru postupnosti 

zmien. Táto koncepcia vychádza z existencie zmeny v kruhu, kedy po vzniku na-

sleduje rozmach a po dosiahnutia vrcholu nastáva zánik. 

Dôležitým aspektom ekonomického rozvoja je čas. Ten má za následkom zmeny eko-

nomického systému, ako aj zmeny objektov v danom ekonomickom systéme  je v cykle od 

narodenia až po zánik. Ako uvádza Varadzin (2004), existujú dve skupiny názorov na 

usporiadania a charakter ekonomického systému. Prvá skupina sa zaoberá názormi, že iba 

ľudia dávajú zmenám hodnotu. Druhá skupina vychádza z myšlienky, že rozvoj je postup 

systému od jednoduchosti ku zložitosti, pričom zložitejší obsahuje prvky jednoduchosti. 

Rozvoj môže byť chápaný ako vývoj systému a jeho jednotlivých prvkov. Je to vývoj, 

ktorý sa neustále aklimatizuje na modifikujúce sa podmienky, v ktorých existujú jednotlivé 
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subjekty. Podľa predstaviteľov nemeckej historickej školy má ekonomický rozvoj úlohu 

uspokojiť rastúce požiadavky ľudských potrieb. 

Ako tvrdí Samuelson a Nordhaus (2013), v krajinách sa zložky rastu nelíšia. Hlavnými 

ťahačmi ekonomického pokroku bez ohľadu či je krajina bohatšia alebo chudobnejšia sú 

štyri faktory: ľudské zdroje, prírodné zdroje, tvorba kapitálu a technologický pokrok. 

U ľudských zdrojoch sa pri ekonomickom rozvoji budeme zaoberať účinnosť proti preven-

cii chorôb, zlepšovanie zdravia a výživu, čím zacielime vyššiu produktivitu práce a väčšiu 

spokojnosť obyvateľov. Zvyšovanie hladiny vzdelania, znižovať negramotnosť 

a zvyšovanie kvalifikáciu pracovníkov. Vzdelanejší pracovníci vyprodukujú vyššie pra-

covné výkony, teda využívajú svoj kapitál efektívnejšie, naučenie nových technológií 

a techniky. Pre krajinu je dôležité vzdelávať obyvateľov v oblastiach vedy, techniky, ma-

nažmentu a medicíny poprípade posielať ich na získanie nových vedomostí do zahraničia 

a nové nadobudnuté informácie využiť vo svojej rodnej krajine. Riziko v nasávaní nových 

poznatkov v zahraničí je odliv mozgov, kde najschopnejších vedcov lákajú nové ponuky 

z Európy alebo Severnej Ameriky. Na využitie nových najmodernejších technológií potre-

buje krajina schopný manažment a vedcov, preto nepochybne patrí ľudský kapitál medzi 

najdôležitejšou bariérou ekonomického rozvoja. 

 Ako uvádza Varadzin (2004), druhý faktor sú prírodné zdroje. Do nich zahrnujeme 

pôdu, nerastné a energetické suroviny. V rozvojových krajinách sa považuje za najdôleži-

tejší prírodný faktor orná pôda, pretože väčšina obyvateľstva je zamestnaná 

v poľnohospodárstve. Na zvýšenie národného produktu v chudobných krajinách by prispe-

lo produktívne využívanie pôdy, spojené s ochranou prírody a obrábaním. Ak samotní po-

ľnohospodári sú vlastníkmi pôdy, majú väčšiu vôľu investovať do ochrany prostredia ale aj 

zvýšenie technológii výrobnej techniky. 

Ako uvádza Samuelson a Nordhaus (2013), medzi tretí faktor môžeme radiť tvorbu ka-

pitálu. V rozvojových krajinách zostane len malé množstvo  úspor, ktoré obyvateľstvo aj 

tak minie na bývanie a svoje existenčné potreby, teda na rozvoj krajiny zostane len malý 

zvyšok úspor. Chudobné krajiny sú značné nízkymi investíciami do výrobného kapitálu, 

ktorý je nevyhnutný na dynamický ekonomický rozvoj. Ekonomika pre svoj rozvoj musí 

mať vybudovanú infraštruktúru v podobe ciest a železníc, ale aj zavlažovacie zariadenia 

a priehrady alebo očkovanie. Sú to vysoké nákladové investície, ktoré sú spojené 

s rastúcimi výnosmi z rozsahu, tieto investície by mala zabezpečiť vláda ako výhody pre 

celú ekonomiku. 
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Posledný faktor zahrnuje technológie. Veľmi známe je rozvoj Japonska, koncom 19. 

storočia kde začalo posielať študentov do zahraničia, aby si sa naučili ovládať západné 

technológie. Taktiež sa zamerala na tvorbu železničnej siete a verejných služieb. Dnes patrí 

medzi najvyspelejšie, rýchlo sa priemyselne rozvíjajúce krajiny sveta. Tak ako uvádza 

Holman (2005), Japonsko tak aj Amerika sú príkladmi, odkiaľ sa vlna inovácií šíri do ce-

lého sveta. Vďaka týmto novým technológiám majú rýchlejší hospodársky rast než ostatné 

krajiny. Taktiež uvádza, že technický pokrok je verejný statok a práve vláda by mala inves-

tovať do technického pokroku. Vláda by mala zvýšiť investície do školstva, vedy 

a výskumu a mala by nasmerovať súkromný sektor k novým vyspelejším technológiám. 

Chudobné krajiny musia prekonávať prekážky spojené s týmito štyrmi faktormi. Kraji-

ny zisťujú, že tieto ťarchy sa spoločne zintenzívnejú v začarovanom kruhu chudoby. To 

znamená, ako jedna prekážka zväčšuje ďalšie prekážky. Ako uvádza Samuelson 

a Nordhaus (2013), nízke dôchodky vedú k nízkym úsporám a tieto nízke úspory zmiernia 

rast kapitálu a nedostatok kapitálu zamedzuje použitie strojov a rýchlemu rastu produktivi-

ty čo smeruje k nízkym dôchodkom. Chudoba je často sprevádzaná nedostatočnou kvalifi-

kačnou úrovňou a gramotnosťou a to je dôsledok nepreberania nových a zlepšených tech-

nológií. Vyriešenie začarované kruhu by mohol byť ,,veľký skok“ vpred, aby sa zlomil 

začarovaný kruh, čo je čisto len hypotéza. 

Prvé teórie rastu, ktoré sa zaoberali rozdielmi v tempe ekonomického rastu medzi kra-

jinami, boli založené na základe počasia. Tvrdili, že všetky rozvinuté krajiny sa nachádzajú 

v miernom podnebnom pásme. Iný označovali na význam zvykov, kultúry alebo nábožen-

stva ako rozhodujúci faktor. Samuelson a Nordhaus (2013) tvrdí, že Max Weber vyzdviho-

val protestantskú etiku ako poháňajúcu silu kapitalizmu. Mancur Olson tvrdil, že krajiny sa 

začínajú rozpadať, ich systém sa stane krehký, pod vplyvom záujmových skupín ktoré brá-

nia spoločenským a ekonomickým zmenám. Každá teória má svoj význam v danom čase 

a mieste. 
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2.1.1 Prístupy k rozvoju 

Nesúvislosť medzi predchádzajúcimi obdobiami a priemyselnou revolúciou bola 

napätá. Ako uvádza Samuelson a Nordhaus (2013), že ekonómovia ako W. W. Rostow
1
 

sformuloval  teóriu zvýrazňujúcu štádiá ekonomického rastu. Jedno jeho štádium sa nazý-

valo rozbeh. Jeho paralela tvorí lietadlo, ktoré môže letieť len po dosiahnutí určitej kritic-

kej rýchlosti. Rozmanité krajiny mali svoj rozbeh v odlišných obdobiach. Rozbeh podnie-

ťujú vedúce sektory, ako je náhle rastúci vývozný trh alebo odvetvie dosahujúce veľké 

úspory z rozsahu. Až začnú tieto sektory rásť, nastane proces seba udržujúceho rastu teda 

rozbehu. Rast privádza zisk, zisk sa reinvestuje, kapitál, produktivita a dôchodky na obyva-

teľa sa náhle zväčšujú.  

 Druhý náhľad zakladá ráznosť na medzinárodnej súvislosti rozvoja. Súčasné rozvo-

jové krajiny môžu získavať výhody z kapitálu, skúsenosti a technológie vyspelých krajín. 

Túto hypotézu zaostávania vypracoval Alexander Gerschenkron z Harvardu (cit. podľa 

Samuelson a Nordhaus 2013). Tvrdí, že zaostávanie môže pomôcť k rozvoji. Krajiny si 

môžu zaobstarať novodobé textilné stroje, semená, chemické hnojivá a lekársku techniku 

kde sa môžu spoliehať na technológie vyspelých krajín. 

 Ako tvrdí Samuelson a Nordhaus (2013), popri týchto dvoch teóriach sú krajiny, 

ktoré sa posúvajú stále vpred, majú rovnovážny rast. Ako uvádza Kuznets  (cit. podľa Sa-

muelson a Nordhaus 2013), preskúmal históriu 13 vyspelých krajín. Vyšiel so záverom, že 

história týchto krajín najviac vystihuje model rovnovážneho rastu, kde nedochádza 

k žiadnym intenzívnym vzostupom alebo poklesom ekonomického rastu. 

 Podľa Todara a Smitha (2012), rozvoj musí byť chápaný ako zložitý proces. Musí 

zahŕňať významné zmeny v sociálnej oblasti, štátnych inštitúcií, ale aj zrýchlenie hospo-

dárskeho rastu, odstránenie chudoby v krajine a zníženie nerovnosti v príjmoch. Musí ob-

sahovať celú škálu zmien, v oblasti sociálneho systému, základných potrieb ako jednotliv-

ca tak aj skupiny. 

 Ako uvádza Nafziger (2006), v prípade chudobných krajín je ekonomický rozvoj 

a ekonomický rast hlavným cieľom. Podľa neho hospodársky rozvoj sa vzťahuje k hospo-

dárskemu rastu sprevádzaného zmenami v produkcii, distribúcii a ekonomickej štruktúry. 

                                                 
1
  W. W. Rostow sa narodil v New York, dňa 7.10. 1916. Bol to ekonóm, ktorý študoval na Yale univerzite. 

Počas druhej svetovej vojny pracoval na Úrade strategických služieb. Po vojne pracoval na Ministerstve   
zahrančiných vecí vo Washingtone, DC. V roku 1947 sa stal asistentom výkonného tajomníka Európskej 
hodpodárskej komisie. Na univerzite Cambridge pracoval ako profesor americkej histórie a intitúcií. Bol 
taktiež profesorom na MIT v Massachusetts. Radil v roku 1954 prezidentovi Eisenhowerovi v oblasti 
hospodárskej a zahraničnej politiky. Zomrel v roku 2003.  
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Zahŕňame tam zlepšenie materiálneho blahobytu chudobnejších obyvateľov, pokles poľno-

hospodárstva na HDP, zvýšenie práve priemyslu a služieb, rast vzdelania a kvalifikácia 

obyvateľstva. Veľmi významný je technický pokrok krajiny. 

2.1.2 Problémy ekonomického rozvoja 

Ako uvádza Samuelson a Nordhaus (2013), hlavné problémy pri stanovení plánu 

rozvoja, sa zameriame na tri sa opätovne otázky: na rovnováhu medzi priemyslom 

a poľnohospodárstvom, úlohu vonkajšej orientácie a riziko nadmernej špecializácie. 

 V krajinách zamerané na priemysel, sú mzdy dvojnásobne väčšie ako tam, kde sú 

zameraný na poľnohospodársku výrobu. Krajiny s veľkým množstvom zdrojov investujú 

tieto zdroje do priemyslu.  Po niekoľko desaťročí smeroval rozvoj k urýchleniu industriali-

zácie na úkor poľnohospodárstva. Industrializácia je kapitálovo náročná, ktorá do miesť 

prináša nových zamestnancov, čím sa zvyšuje nezamestnanosť. V poľnohospodárstve sa 

vyžaduje menej kapitálu na zvýšenie produktivity práce, pričom poskytuje zamestnanie pre 

prebytočnú prácu. Všetky krajiny sveta sa zúčastňujú na medzinárodnom obchode, otázkou 

je do akej miery majú vyvážať a koľko statkov majú dovážať.  V našom prípade ropa bude 

vyvážaná ako dovážaná, čím sa značí udržanie konkurenčného menového kurzu, voľba 

zahraničnoobchodnej politiky stimulujúcej firmy, aby vyrábali na vývoz a minimalizácia 

nevyhnutnej vládnej regulácie podnikov, predovšetkým malých firiem. V našom prípade 

by sme sa mali zamyslieť či nie je nadmerná špecializácia na vývoz ropy práve hrozbou 

pre krajiny vyvážajúce ropu vo veľkom množstve. Cenové výkyvy na trhoch budú mať 

veľkú moc  na ich bilanciu zahraničného obchodu a reálne dôchodky. Ako uvádza Samuel-

son a Nordhaus (2013), krajiny vyvážajúce ropu sú najbližšie k nebezpečenstvu nadmernej 

špecializácie, po nich pokračujú výrobcovia iných základných surovín. Podľa neho by ne-

mali krajiny sa zamerať na jednu komoditu, ktorú budú vyvážať, ale rozložiť riziko na viac 

komodít, čo je dobré pre krajinu ale aj pre ľudí. 

 Ako uvádza Todaro a Smith  (2012), rozvoj tradične znamenal dosiahnuť trvalé 

tempo rastu príjmov na obyvateľa. HDP a HNP sa používajú na meranie celkového eko-

nomického blahobytu populácie. Rozvojové stratégie boli zamerané na urýchlenie indus-

trializácie, s dôsledkom vytlačenia poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Problémy chudo-

by, diskriminácie, rozdelenie príjmov boli druhoradé, hlavný cieľ bol získať rast krajiny. 

Prelom prišiel v rokoch 1950 a 1960, kde rozvojové krajiny síce dosiahli hospodársky rast, 

ale životná úroveň obyvateľstva zostala bez zmeny. 
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2.2 Koncepcia a meranie udržateľného rozvoja 

Táto podkapitola sa venuje koncepcii udržateľného rozvoja. Je dôležitou súčasťou pri plá-

novaní ďalšieho rozvoja krajiny. Krajina by sa nemali zamerať len na materiálny úspech 

v rozvoji, ale aj aký bude mať rozvoj dopad na celkovú krajinu. Či už z pohľadu ekologic-

kého, ale aj z pohľadu pre potreby našej ďalšej generácie.  

Udržateľný rozvoj sa zameriava  na súvislosti a vyváženosť dlhodobých trendov 

ekonomického, sociálneho a environmentálneho vývoja. Prvá myšlienka na udržateľný 

rozvoj sa vytvorila na začiatku 70. rokoch v súvislosti s vydaním publikácie Medze eko-

nomického rastu. Jej podstata bola prognóza o vyčerpaní prírodných zdrojov, ktoré sa na-

šťastie nenaplnili, pretože ako uvádzajú Czesaný a Johnson (2012), autori nezobrali do 

úvahy rýchlosť technologického pokroku a alternatívy prírodných zdrojov a úsporu energií 

a materiálov. V súčasnej dobe sa snažia nájsť odpoveď mnohí ekonómovia na hrozbu star-

nutia obyvateľstva, klimatické zmeny, zhoršenie životného prostredia hlavne v mestských 

častiach, rýchly rast objemu odpadov a nárast dopravných automobilov. Udržateľným roz-

vojom sa zaoberá ako OSN a OECD tak aj Európska únia. Práve Európska únia odporučila, 

aby si každá krajina zostavila stratégiu v súlade s jeho prírodnými a ostatnými podmien-

kami a potrieb krajiny, ktoré sa môžu líšiť. 

 Existujú tri koncepcie ktoré zahrnujú udržateľný rozvoj. Medzi prvú koncepciu 

zahrnujeme trojpilierový koncept, ktorý sa skladá z ekonomickej, sociálnej 

a environmentálnej časti. Medzi týmito piliermi je udržateľný rozvoj spojený  

s vyváženosťou vývoja čo znamená, že cieľom je aby sa vývoj neuskutočňoval v jednom 

pilieri na úkor v druhom. Tento koncept sa vyvíja ako aspekt indikátorových bázi, tak 

z aspektu štrukturácie cieľov a nástrojov k ich dosahovaniu.  

 Taktiež existuje koncept Svetovej komisie pre životné prostredie. Ako uvádza Ju-

rečka (2013), udržateľný rozvoj je stanovený ako spôsob rozvoja, ktorý vyhovuje súčas-

ným potrebám bez toho, aby ohrozoval príležitosti budúcich generácií naplniť ich vlastné 

potreby bez zničenia potrieb ostatným národom. Je to koncept založený na ekologicky še-

trnému typu rozvojových procesov. Označujú ho ako environmentálny koncept, ktorý sa 

zameriava najmä o kritéria miery znečistenia ovzdušia, pôdy a vody k pomeru počtu oby-

vateľov či hrubému domácemu produktu. 

 Tretia koncepcia ako uvádza Czesaný a Johnson (2012), vychádza z ekonomických 

princípov, alebo ináč povedané z maximálnej možnosti kapitálových aktív. Jeho podstata 

je ukazateľ vývoja bohatstva štátov, ktorý získava dáta z evidencie stavu a zásob kapitálu 
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v jednotlivých krajinách. Do úvahy sa berie kapitál ľudský, prírodný, sociálny finančný 

a produkčný. Vývoj sa považuje za udržateľný, ak úhrnný kapitál dlhodobo rastie. Vzá-

jomný vzťah má vzdelanie a ekonomický rast, ktorý ponúka vyššie zárobky ale aj predpo-

klad, že vysokoškolsky vzdelaný ľudia sa budú k životnému prostrediu chovať zodpoved-

nejšie. Medzi nevýhody tohto prístupu je ťažko dostupné dáta a ich zoskupovanie, medzi 

výhody radia hlavne pohľad do budúcnosti ktorý je daný rozsahom a zloženie kapitálu. 

U rozvoje krajín je problém s konkurenciou ekonomických a ekologických cieľov. 

Ako uvádza Schiller (2004), približovanie sa ku koncu sveta ukazuje, že sa objavia obme-

dzenie v raste, ale aj tam kde sú neobmedzené zdroje a nekonečný pokrok produktivity. 

Najväčším problémom súčasného sveta je znečistené ovzdušie. Taktiež uvádza, že zvýše-

nie znečistenia ovzdušia spoločne s rastom HDP a populácie sa môžu mýliť ekonómia 

v predpovediach o ďalšom vývoji sveta. 

 Medzi koncepcie udržateľného rozvoja patri koncept Svetovej banky, koncepčný 

rámec Európskej únie, Koncept aplikovaný OECD, prístup OSN  a koncept kapitálového 

prístupu k udržateľnému rozvoji. Vybrala som si opísať práve koncept kapitálového prístu-

pu, pretože sa sústreďuje svoju pozornosť na tvorbu politik a stratégií na dlhodobý rozvoj. 

Mnoho zemí sa sústreďuje hlavne na blahobyt súčasnej populácie a neberie ohľad na bu-

dúce generácie. Tento prístup má základ v rozvojovej a ekonomickej teórií a má potenciál 

podporiť a prehĺbiť myslenie o konceptoch investovania. Jeho podstatu práve tvorí odhad 

bohatstva zemí, čo v tejto práci využijeme práve na ropu ako veličinu prírodného kapitálu. 

Ďalej vychádza z ľudského, sociálneho a produkčného kapitálu. Práve rozvoj zemí sa  po-

kladá za udržateľný ak bohatstvo krajiny stúpa. 

 Ako uvádzajú Czesaný a Johnson (2012), ľudský kapitál je považovaný v modernej 

ekonomickej teórii za jeden hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje ekonomickú prosperitu 

krajiny. Vzdelaniu sa pripisuje veľká rola a je spojované pre ekonomiku v pozitívnych 

priamych aj nepriamych efektov, ktoré zvyšujú produktivitu, inovácie a zamestnanosť. 

Práve vzdelanie prináša jedincovi vyššiu mzdu, ktorá sa viaže na vyššiu pracovnú produk-

tivitu vzdelaného pracovníka, ale aj u ostatných menej vzdelaných spolupracovníkov. Je 

spojované s investíciou do fyzického kapitálu, vyššou mierou technologického rozvoja, 

nižšou nezamestnanosťou, menšou chorľavosťou obyvateľov, nižšou kriminalitou a iné. 

Práve makroekonomický pohľad dáva vzdelanie ako hlavný vplyv na ekonomický rast 

krajiny. 

 Sociálny kapitál ako uvádza Czesaný a Johnson (2012), je špecifický hlavne tým, 

že sa nejedná o vlastníctvo každého jednotlivca. Je považovaný za verejný statok, ktorý sa 
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zdieľa skupinovo. OECD (2006) charakterizuje sociálny kapitál ako sieť, zdielené normy, 

hodnoty a porozumenie, ktoré majú nosnú silu kooperácií vnútri a medzi socioekonomic-

kými skupinami. Je charakteristický tým, že je z časti verejným a sčasti súkromným stat-

kom. Môže byť aj vedľajším produkt sociálnych aktivít. Czesaný a Johnson (2012) uvádza, 

že medzi elementy tohto kapitálu patrí intenzita začlenenia osôb do komunity, dobrovoľné 

aktivity v spoločnosti, verejná angažovanosť, neformálne činnosti v sociálnej oblasti.  

 Medzi tretiu veličinu rozvoja je prírodný kapitál, kde Holman (2005) označil bohat-

stvo prírodných zdrojov krajiny podporuje hospodársky rast. Niektoré formy prírodného 

kapitálu nie sú možné vyrobiť technológiami, niektoré sú substituované v malom množstve 

a niektoré sú úplne. Neobnoviteľné prírodné zdroje sú chránené cenami na trhu. Ak dôjde 

k vyčerpaniu zdrojov, tak sa stanú vzácnymi a rastie im tržná hodnota. Začnú sa diať dva 

efekty. Medzi prvý zahrnujeme hľadanie nových nálezísk, kde sa mi pri nízkych cenách 

nevyplatilo ťažiť. Druhý efekt je ten, že dochádza k náhrade menej vzácnych prírodných 

zdrojov alebo umelými surovinami. 

2.2.1 Nástroje dlhodobého rozvoja 

Ako uvádzajú Czesaný a Johnson (2012), udržateľný rozvoj je predovšetkým 

o dlhodobých výhľadoch a programoch. Trhy, ktoré majú pomáhať k udržateľnému výstu-

pu, by mali mať stanovené ceny tak, aby odrážali plnú výšku spoločenských nákladov. 

Daňové nástroje by mohli znižovať emisie škodlivín ale taktiež môže brzdiť úsilie firiem 

v tvorbe nových technológií podporujúce úspory energií. Pod environmentálnou efektivi-

tou si môžeme predstaviť opatrenie, ktoré zahrňuje regeneráciu, nahraditeľnosť, asimiláciu 

a zastavenie nezvratných procesov. Posledným nástrojom je monitorovanie udržateľného 

rozvoja, ktorý a k dispozícií obmedzený súbor indikátorov, ktorý spravidla nepresahuje 40 

ukazateľov. V budúcnosti by nemali chýbať nové indikátory, ktoré budú umožňovať spojiť 

viac ukazateľov a tým prispejú k presnejším odpovediam o trendoch v určitých oblastiach 

udržateľného rozvoja. 

  

2.3 Ukazatele výkonnosti ekonomiky  

Táto kapitola sa bude zaoberať teóriou meraní výkonnosti ekonomiky, prostredníctvom 

hrubého domáceho produktu, hrubého národného produktu a následne jeho výpočtu. Ďalej 

sa budeme zaoberať alternatívnymi ukazateľmi výkonnosti ekonomiky. V tejto podkapitole 

si popíšeme ukazatele výkonnosti ekonomiky, aby sme mohli zistiť aký je stupeň rozvoja 
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ekonomiky. Ukážeme si, že stupeň výkonnosti nemusíme merať len samotným HDP 

a HNP ale môžeme ich doplniť aj alternatívnymi ukazateľmi. Pretože HDP a HNP neza-

chycuje kvalitu tovarov a služieb, hodnotu voľného času a nakoniec pre nás podstatné 

zdravie obyvateľstva. 

2.3.1 Produkcia 

Pre vypočítanie produktu sa používa ukazateľ hrubý národný alebo hrubý domáci produkt, 

zahrnuje koľko sa v danej ekonomike vyrobí služieb a výrobkov. Sú to ukazatele, ktoré 

vyjadrujú množstvo konečných výrobkov a služieb určených ku spotrebe vyrobené danou 

ekonomikou v časovom úseku. Ako uvádza Kloudová (2009, s. 48) ,,hrubý národní pro-

dukt (HNP), gross national product (GNP) je tržná hodnota všetkých finálnych statkov 

vyrobených v priebehu roku.“ Vyjadruje celkovú peňažnú hodnotu tokov výrobkov 

a služieb vytvorené výrobnými faktormi vo vlastníctve subjektov národnej ekonomike za 

dané obdobie.  Ako uvádza Schiller (2004), hrubý domáci produkt (HDP), gross domestic 

product (GDP) je tržná hodnota všetkých finálnych statkov vyrobených v priebehu roku na 

určitom území. Vyjadruje celkovú peňažnú hodnotu tokov výrobkov a služieb, avšak opro-

ti hrubému národnému produktu, je vytvorený výrobnými faktormi nachádzajúce sa na 

území daného štátu, bez určenia, kto  výrobné faktory vlastní. 

 Nominálny produkt je množstvo výrobkov a služieb vyrobené za určité časové ob-

dobie, ktoré sú ocenené v bežných cenách. Ako uvádza Holman (2010), nominálny pro-

dukt získame, sčítaním vyrobeného produktu v cenách bežného roku. Reálny produkt da-

ného roku je množstvo výrobkov a služieb vyrobených za určité časové obdobie ocenených 

v stálych cenách. Reálny produkt dosiahneme, keď sčítame všetok realizovaný produkt 

bežného roku, ale ocenený v stálych cenách. 

2.3.2 Metódy výpočtu makroekonomickej produkcie 

Ako uvádza Kloudová (2009), existujú tri metódy výpočtu makroekonomického produktu, 

kde ich výsledky výpočtu sú rovnaké. Prvou metódou je produkčná metóda výpočtu mak-

roekonomického produktu, ktorú môžeme získať sčítaním iba finálnych produktov alebo 

sčítanie všetkých pridaných hodnôt všetkých spotrebovaných a spracovaných medzipro-

duktov. Druhou metódou pre výpočet makroekonomického produktu je výdajová metódou, 

to znamená ako daný produkt je užitý. Zmerajú sa výdaje jednotlivých sektorov ako sú 

domácnosti, firmy, štát a čistý export. Ide o metódu, ktorá spočíta výdaje na nákup finál-

nych statkov, čo si môžeme predstaviť ako spotrebné statky, investičné statky 
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a exportované statky. Pod výpočet hrubého domáceho produktu môžeme zahrnúť výdaje 

domácností na spotrebu, kde sú zahrnuté výdaje domácností ako krátkodobé, dennej spot-

reby ale aj statky dlhodobej spotreby a nakoniec služby. Ďalšou časťou vzorca sú hrubé 

súkromné domáce investície, pod ktorými si môžeme predstaviť nákupy firiem, podnika-

teľského sektoru, tu nezahrnujeme výdaje z verejných zdrojov. Ďalšou časťou sú výdaje 

štátu na nákup výrobkov a služieb ale taktiež mzdy štátnych zamestnancov. Nezahrnujeme 

tu transferové platby, ktoré zahrnujeme medzi príjmy domácností a sú započítané vo výda-

joch domácností na spotrebu. Posledná časť je čistý export, čo predstavuje rozdiel medzi 

tým čo krajina vyprodukuje v podobe služieb a výrobkov a vyvezie do zahraničia a čo na-

opak nevyrobí, ale dovezie pre vnútornú spotrebu. 

Ďalšou metódou výpočtu ako uvádza Holam (2005), je dôchodková metóda.  Zahrnuje 

hrubé mzdy a platby zamestnancov, čisté úroky, renty,  hrubé zisky spoločností a príjmy zo 

samo zamestnávania. Pod hrubými mzdami a platbami zamestnancom sú zahrnuté všetky 

vyplatené hrubé mzdy zamestnancom v danej ekonomike, vrátane daní a platieb na sociál-

ne a zdravotné poistenie. Čisté úroky zahrnujú príjmy, ktoré sú príjmami domácností, ktoré 

vzniknú odčítaním úrokov zaplatených iným subjektom. Renty zahrnujú dôchodky, ktoré 

sú vyplatené vlastníkom pôdy a nehnuteľností. Hrubé zisky spoločností zahrnujú príjmy, 

ktoré sú v podobe dividend, nerozdelený zisk a zahrnuje aj daň zo zisku. Príjmy zo samo 

zamestnávania sú príjmy samo podnikajúcich osôb ako sú napríklad živnostníci, podnika-

telia alebo lekári. 

Tento ukazateľ ale nie je vhodný na celkové meranie výkonnosti a vyspelosti ekono-

miky. Ako uvádza Jurečka (2013), nezahrnuje tieňovú ekonomiku, práce v domácnosti, 

hodnotu voľného času, kvalitu tovarov a služieb, nemeria škody na  životnom prostredí, 

spotrebu prírodných zdrojov a ľudské šťastie. Preto sa zameriame v ďalšej časti na alterna-

tívne ukazatele ekonomiky. Medzi ne zahrnujeme Index ľudskej chudoby, Index lepšieho 

života. V tejto práci budeme používať Index ľudského rozvoja. Ako uvádza Jurečka 

(2013), pokúša sa merať ako hospodárska výkonnosť prispieva ku obecnej vzdelanosti 

a slušnej životnej úrovni obyvateľstva, zdravému a dlhému životu. 

2.3.3 Index ľudského rozvoja 

Index ľudského rozvoja bol vytvorený s cieľom zistiť, že ľudia a ich schopnosti by mali 

byť posledné kritéria pri hodnotení vývoja a rozvoja danej krajiny. Dve krajiny môžu mať 

rovnakú výšku hrubého domáceho produktu, ale rozdielny výsledok indexu ľudského roz-

voja. Tento index môže merať záujem vlády o obyvateľstvo v rámci jeho rozvoja 
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v oblastiach dlhý a zdravý život ich vedomosti a životnú úroveň. Patrí medzi najznámejšie 

a najviac používané ukazovatele objektívnej stránky kvality života jednotlivých krajín. 

V oblasti zdravia sa hodnotí očakávaná dĺžka života pri narodení index pracuje 

s minimálnou hodnotou 20 rokov a maximálnu hodnotu 85 rokov. V oblasti vzdelávania sa 

miera vzdelania hodnotená na základe úrovne gramotnosti dospelej populácie a pomeru 

populácie s kombinovaným základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, 

vyjadrená indexom vzdelania Priemerná ročná dochádzka je odhadovaná UNESCO na 

základe vzdelania dosiahnutého  údajov zo sčítania ľudu a prieskumov, ktoré sú dostupné 

v databáze. Očakávaná dĺžka rokov školskej dochádzky je ohraničená na 18 rokov 

k dosiahnutiu magisterského titulu vo väčšine krajín. Tretia oblasť je životný štandard me-

raný na základe HDP na hlavu vyjadrený v parite kúpnej sily. Životný štandard sa meria 

pomocou hrubého národného dôchodku na obyvateľa. Stanovený minimálny príjem je 100 

dolárov (PPP) a maximum je 75000 dolárov (PPP). Pre tieto tri indexy HDI získame skóre 

na základ geometrického priemeru. 

2.4 OPEC 

V tejto kapitole sa budeme zapodievať históriou a vývinom OPEC, jeho zahraničnej pomo-

ci  a spolupráci s ostatnými organizáciami. 

2.4.1 História 

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), je trvalá, medzivládna organizácia, ktorá 

vznikla na bagdadskej konferencii v septembri 1960, kde boli zakladateľské krajiny Irán, 

Irak, Kuvajt, Saudská Arábia a Venezuela. K piatim zakladajúcim členom boli neskôr pri-

dané ďalších deväť krajín: Katar, Indonézia - pozastavila členstvo od januára 2009,  Líbya, 

Spojené arabské emiráty, Alžírsko, Nigéria,  Ekvádor - pozastavila členstvo od decembra 

1992 do októbra 2007,  Angola  a Gabon - ukončil svoje členstvo v roku 1995. 

V súčasnosti má OPEC 12 členských krajín. OPEC mal svoje sídlo v Ženeve, vo Švajčiar-

sku, v prvých piatich rokov svojej existencie, avšak  bol presunutý do Viedne v roku 1965. 

V roku 1968 prijali deklaratórne vyhlásenie, kde jeho podstatou je neodňateľné právo všet-

kých krajín vykonávať trvalú zvrchovanosť nad svojimi prírodnými zdrojmi v záujme 

svojho národného rozvoja. Po dvoch rokoch od prijatia deklarátu,  členské krajiny prevzali 

kontrolu nad domácim petrochemickým priemyslom a získali hlavné slovo pri stanovovaní 

cien ropy na svetových trhoch. V roku 2008 sa ceny ropy vyšplhali na vysokú úroveň a to 
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vďaka finančnej kríze a hospodárskej recesie. Krajiny OPEC sa stali ako hlavní aktéri 

v podpore odvetia ropy, ako súčasť celosvetového úsilia o riešenia hospodárskej krízy. 

Cieľom OPEC je koordinovať a zjednocovať ropných politík medzi členskými kraji-

nami, s cieľom zabezpečiť spravodlivé a stabilné ceny pre ropné producentov; efektívny, 

ekonomický a pravidelné dodávky ropy do konzumácie národy; a primeraný výnos z kapi-

tálu, ktoré investujú do priemyslu. 

Krajiny OPEC charakterizuje Shikata (2011), charakterizujú ako krajiny ktoré sú vy-

tvorené ako myšlienka nových bohatých krajín sveta, ktoré sú v skutočnosti skupina rozvo-

jových krajín, ktoré relevantné, ekonomické a sociálne ukazatele nepokladajú tieto krajiny 

za lepšie krajiny rozvojového sveta. Ani jeden z nich na výnimku jeden alebo dvoch čle-

nov, nie sú viac rozvinuté v priemysle alebo poľnohospodárstve, ale ich hlavnou zložkou 

zdroja príjmu je práve ropný priemysel. Niektorí členovia sú závislí na dovoze potravín 

a sú taktiež čistými dlžníkmi voči západným bankám. 

V  súlade so svojím štatútom , Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) je koor-

dinovať a zjednotiť ropné politiky svojich členských krajín a zabezpečiť stabilizáciu trhov 

s ropou s cieľom zabezpečiť efektívny, ekonomický a pravidelný prísun ropy spotrebite-

ľom, stály príjem pre producentov a vhodnú návratnosť kapitálu pre tých, ktorí investujú 

do ropného priemyslu. 

Ako uvádza v Statute, organizácia vyvážajúca ropu (OPEC) má tri orgány: zhromažde-

nie (The Conference), Radu Guvernérov (The Board of Governors) a Sekretariát (The Sec-

retariat). Zhromaždenie je označované aj ako Konferencia, alebo Konferencia zástupcov 

členských krajín, ktoré je najvyšší orgán organizácie. Zhromaždenie je tvorené delegátmi, 

ktorí zastupujú členské štáty a  každý štát má jedného alebo viac delegátov, rovnako ako ja 

poradcov a pozorovateľov. Ako uvádza Štatút OPEC každý štát, ktorý má viac ako jedného 

delegáta, musí si stanoviť vedúceho delegáta delegácie. Na každom zasadnutí by mali mať 

krajiny svoje zastúpenie v zhromaždení. Krajiny majú rozdelené po jednom hlase pri za-

sadnutí Zhromaždenia. Zhromaždenie zasadá minimálneadvakrát do roka. Ak sa členská 

krajina obráti na generálneho tajomníka organizácie, môže ustanoviť mimoriadne zasadnu-

tie Zhromaždenia, ak je to po konzultácií s Prezidentom a schválením návrhu väčšinou 

členských krajín. Koná sa v sídle OPEC, alebo u niektorej členskej krajiny. Zhromaždenie 

volí Prezidenta organizácie a Zástupcu prezidenta. Medzi úlohy zhromaždenia patrí formu-

lovanie politiky organizácie, spôsob a prostriedky jej vykonávania, rozhoduje o členstvo 

v organizácií, potvrdzuje menovanie členov Rady Guvernérov, rozhoduje o rozpočte orga-

nizácie, menuje predsedu a aj audítora organizácie a iné.  

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Statute.pdf
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Druhý hlavný orgán je Rada Guvernérov, ktorý sa skladá zo zástupcov členských kra-

jín a ktorí sú schválení Zhromaždením. Ich funkčné obdobie je dva roky. Krajiny majú 

v hlasovaní jeden hlas v rade pre guvernéra. Schádza sa minimálne dvakrát do roka, kde 

termíny stretnutia určuje predseda Rady po konzultácii s Generálnym tajomníkom. Kom-

petencie Rady guvernérov sú riadenie záležitostí organizácie a vykonávať rozhodnutia 

Zhromaždenia, vypracovávanie rozpočtu organizácie, na obdobie kalendárneho roka 

a potom rozpočet putuje na Zhromaždenie, ktorý buď rozpočet schváli alebo zamietne. 

Môže taktiež zvolať mimoriadne zasadnutie Zhromaždenia, nominuje Audítora organizácie 

na jeden rok. 

Tretí orgán organizácie je Sekretariát, ktorý vykonáva výkonné funkcie organizácie 

v súlade so štatútom pod vedením Rady guvernérov. Jeho hlavné zložky sú Generálny ta-

jomník a ostatní zamestnanci. Činnosť vykonáva v sídle v Viedni. Generálny tajomník je 

najvyšší reprezentant Sekretariátu a ako aj právny splnomocnenec organizácie. Jeho funk-

čné obdobie sú tri roky, s tým že ho môžu znova zvoliť. Musí spĺňať požiadavky ako je 

vek minimálne 35 rokov, musí mať titul z práva, ekonómie, vedy, techniky alebo manaž-

mentu a 15 rokov pracovných skúseností. Je zodpovedný za činnosť Sekretariátu pred Ra-

dou guvernérov, musí byť štátnym príslušníkom jednej z členských krajín. Medzi jeho po-

vinnosti patria administratívne práce organizácie, zabezpečovať plnenie funkcií, ktoré sú 

pridelené oddeleniam Sekretariátu ale aj zabezpečiť plnenie povinností, ktoré majú na sta-

rosti Sekretariát a Rada Guvernérov. Terajší generálny tajomník je Abdulláh al-Badrí . 

Medzi pomocné orgány patria Poradný orgán a Špecializované orgány. Poradný orgán 

je zložený z vedúcich delegácií krajín OPEC. Zhromaždenie má právo zriaďovať špeciali-

zované orgány, ktoré fungujú v rámci Sekretariátu. 

 

2.4.2 OPEC a najmenej rozvinuté krajiny 

Ako uvádza Shikata (2011), OPEC sa zúčastňoval na podpore najmenej rozvinutých krajín, 

ktoré sú charakteristické nízkym príjmom na hlavu, vysokým pomerom populácie závislej 

na poľnohospodárskom sektore a vysoký počet obyvateľov žijúcich na životnom minime, 

nízky stupeň výrobnej aktivity, zraniteľný a nestály export, a limitované skúsenosti pra-

covnej sily a administratívnej spôsobilosti. Zahrnuje 31 krajín a 276 miliónov obyvateľov, 

ktoré tvoria cieľovú skupinu pre fond pomoci. V týchto krajinách sa ekonomická sila zlep-

šila, ako napríklad od roku 1970 do 1979, hrubý domáci produkt zvýšil ročne v priemere 

o 3,1 %. Krajiny v týchto rokoch získali cez 60 biliónov dolárov. Iba krajiny OPEC im 
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prispeli približne 38 biliónov dolárov, čím tvoria významnú rolu. Čisté platby od OPEC 

v rokoch 1974-1981 bolo cez 5,7 biliónov dolárov. Členské krajiny OPEC poskytli 0,21 % 

ich  priemerného spoločného hrubého domáceho produktu ročne počas rokov 1974- 1981. 

OPEC založil Fond pomoci pre menej rozvinuté krajiny. Od svojho vzniku OPEC vložil 

mnoho prostriedkov na pomoc týmto krajinám. Fond poskytol 670 miliónov v priamej po-

moci menej rozvinutým krajinám  platby vo forme podpôr, rozvojového projektu 

a programového financovania. Mnoho z týchto projektov ide na financovanie energetický 

sektor, ktorý ma zabezpečiť znižovanie závislosti na dovážanie energií.  

Ako uvádza Shikata (2011), najväčšia motivácia k darcom je naozaj vidieť pozitívne 

výsledky ich pomoci, a jej vplyv na pomoc prijímajúcej krajiny, ktorá dosiahne väčšiu 

mieru seba - závislosti. Najlepšie dosiahnutie všetkého je preukázať, prostredníctvom 

svojho intenzívneho úsilia a obetavosti, že tento názov najmenej rozvinuté krajiny, ktorý 

svetové spoločenstvo dal im je nesprávne pomenovanie, a že aj keď sú finančne slabý v 

súčasnej dobe, sú spoľahliví partnermi v boji smerom k svetovej prosperite. 

2.4.3 Spolupráca a spolufinancovanie s organizáciami 

Zriadenie fondu OPEC vidí hlavne v neskoršej fáze, a medzi jeho hlavnými výhodami 

uvádza  rozmanitosť vzťahov a cesta k inováciám. Ako uvádza  Shikata (2011), fond spo-

lupracuje v troch hlavných kategóriách: podporovať nové inštitúcie a rozvíjať nové politi-

ky pomoci, ktoré prispejú k zmenám v medzinárodných ekonomických vzťahoch, vytvoriť 

pracovné vzťahy so všetkými medzinárodnými  finančnými inštitúciami, vrátane členov 

OPEC, spolupracovať s financovaním projektov s komerčnými inštitúciami. Filozofia fon-

du je, že rozvoj musí začať doma cez domácu disciplínu a úsilie, a krajiny ktoré potrebujú 

finančnú pomoc, by ju nemali brať ako dlhodobú záležitosť, ale ako krátkodobú výpomoc 

počas prechodného obdobia. Podporujú tvorbu  a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry, 

ktorá napomáha k úspešnej medzinárodnej spolupráci.  

 OPEC má úzke väzby s arabskými inštitúciami ako sú napríklad arabské podporné 

agentúry ktoré koordinujú politiku pomoci a spolupracuje s medzinárodnými 

a regionálnymi darcami. Ďalej rozvinuli svoje stretnutia s Európskou úniou, Európskym 

rozvojovým fondom a Európskou investičnou bankou. Taktiež spolupracuje s Club de Sa-

hel, ktorý sa pokúša zjednotiť podpornú politiku darcov pre Sahel región. Každoročné 

stretnutia má aj so Svetovou bankou, Medzinárodnými menovým fondom a s Karibskou 

rozvojovou bankou a iné. 
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 V budúcnosti, organizácia OPEC by sa mala zaoberať otázkou ich schopnosti 

ovplyvňovať ceny ropy. Práve ceny sa menia v závislosti od podmienok na trhu s ropou. 

OPEC sa snaží zabrániť poklesu ceny ropy na svetových trhoch. Ako uvádza Fattouh 

(2008), taktiež jeho budúcnosť záleží podľa rozhodnutí na medzinárodnej scéne, hociktoré 

nezhody by mohli znamenať nejednotnosť členských krajín. 
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3 Ekonomický rozvoj krajín OPEC v empirickej literatúre 

Táto kapitola je zameraná na rešerši odborných článkov a výskumov. Zamerali sme sa na 

podstatu celkového výskumu, metódy výpočtov, počet vybraných vzoriek a časové obdo-

bie danej štúdie. Nakoniec celkové zhrnutie daných štúdií. Zistíme, čo ovplyvňuje príjmy 

z ropy. Kam by mali smerovať investície a ako ich správne využiť.  Načo by sa mala zame-

rať vláda pri rozvoje krajiny. 

Ako uvádza Obadi Saleh a Obdai Mothana (1999), ropa je významnou súčasťou 

svetovej ekonomiky. Zmeny svetových cien ropy podľa ekonómov je základným zdrojom 

rizika a nestability rozvíjajúcich sa ekonomík. Práve rozvojové krajiny majú polovicu svo-

jich príjmov z primárnych surovín, kde ceny týchto komodít sú nestabilné ako aj ich vý-

voz. Zaoberá sa krajinami, ktoré sú členmi OAPEC. Ich členmi sú Alžírsko, Bahrajn, 

Egypt, Irak, Kuvajt, Líbya, Katar, Saudská Arábia, Sýria, Tunisko a Spojené arabské emi-

ráty. Rozdeľujú krajiny na dve skupiny. Kde prvá skupina je tvorená z krajín, ktoré majú 

viac poľnohospodárskych zdrojov. Medzi nich patrí Alžírsko, Egypt, Irán, Irak a Sýria. 

Druhá skupina je zložená z krajín, ktoré tvoria strategické vojenské základne a vlastnia 

potenciálne zdroje  ropy. Zaoberajú sa obdobím od roku 1959 do 1995. Rozoberajú histó-

riu vzniku OPEC ako aj OAPEC. Popisujú historický vývoj cien ropy a následne dôsledky 

a príčiny. Používa metódy HDP na obyvateľa a regresnú analýzu, metódu najmenších 

štvorcov. Doba analýzy sa vzťahuje na vývoz ropy a hodnoty HDP v rokoch 1970-1995. 

Ich analýza objavila skutočnosť, že rast ťažby ropy bol založený na zvýšenie zdrojov pre 

investície, ale nie na efektívnejšie využívanie. Označujú, že veľké investície do štátnych 

podnikov a ľudskej zručnosti sa zdajú byť nevhodné na dnešnom trhu a zanechalo to nízku 

produktivitu. 

 V tejto štúdii sa budeme zaoberať líbyjskou ekonomikou. Ako uvádzajú Ali 

a Harvie (2013), Líbya zažila v roku 2011 hospodársky úpadok, ktorý je vyústený 

z občianskej vojny a skoro znamenal koniec ťaženiu ropy. Tvrdia, že práve ropný sektor 

bude mať hlavnú rolu v oživení hospodárskeho rastu krajiny. K popisu situácie používa 

deterministický dynamický makroekonomický model. Výsledky modelu ukázali, že doda-

točné príjmy z ropy prinášajú zvýšenie vládnych príjmov, zvýšenie vládnych výdajov  

v domácej ekonomike a zvýšenie výkonu a miezd v neropnom sektore. Taktiež poukázali 

na negatívne vplyvy z produkcie ropy. Medzi ne zahrnuli práve zlepšujúci sa reálny kurz 

meny, čím sa draží vývoz ostatných výrobkov a strácajú svoju konkurencieschopnosť. Tak-

tiež poukázali na politické opatrenia, ktoré majú najviac podstatné dlhodobé výnosy pre 
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ekonomiku. Holandská choroba má najväčší vplyv na mimo ropný sektor, čo má byť kom-

penzované  výdajmi vlády na fyzický a ľudský kapitál. Práve vláda, ktorá je vlastníkom 

ropného sektora, by mala posilňovať pozitívne účinky a snažiť sa minimalizovať negatívne 

účinky na oživenie ako sektora ropy tak aj mimo ropný sektor. Mala by sa usilovať o zlep-

šenie produktivity, zväčšiť dostupnosť kapitálu pre mimo ropný sektor, ale aj pre výrobné 

a poľnohospodárske odvetvie. Investície by mali smerovať do infraštruktúry, ľudského 

kapitálu a získanie nových technológií v týchto odvetviach. Ak sa zvýši výkon mimo rop-

ného sektora, pravdepodobne by to malo viesť k zvýšeniu dopytu po práci, čo znamená 

zníženie nezamestnanosti. 

 V tretej štúdii sa budeme zaoberať zmenami ropného trhu v strednom východe 

a severnej Afrike. Okogu (2003) popisuje vývoj rastúcich cien v rokoch 1973-1974. Ďalej 

popisuje situáciu v roku 1986, kde spadla cena barelu pod 10 dolárov. Pokračuje popisova-

ním krízy v Blízkom východe v rokoch 1990-1991, kde cena ropy začala prudko rásť. Si-

tuácia sa zmenila v roku 1998, kde cena ropy opäť klesla na 10 USD za barel. Krajiny 

MENA začali investovať do súkromného sektora, čím chcú zacieliť zníženie závislosti na 

rope. Rok 1980 bol významný zvýšením efektivity, čo  znamenalo zníženie spotreby ener-

gie potrebnej na výrobu daného množstva HDP, čím sa obmedzil celkový rast dopytu po 

energiách. V tomto období sa trhové podmienky zmenili, OPEC stratil určitú trhovú silu, 

a príjem ropy sa od tejto doby dá len ťažko predvídať. Pokračovalo zníženie energetickej 

náročnosti, prechod z ťažkých do ľahších odvetví a následne zvýšenie efektivity. Ďalej 

vysvetľujú zemný plyn ako alternatívu ropy. Zemný plyn má menší dopad na životné pro-

stredie a používa sa v rastúcom petrochemickom priemysle. Do roku 2020 by mali  zisky 

z plynu pokračovať v globálnom merítku, kde zatiaľ ropa by si mala zachovať svoj súčasný 

podiel na trhu. Ukazujú na kapitálovú náročnosť v odvetví ropy a zemného plynu, kde tre-

ba neustále investovať do prieskumov, vývoja a výroby. Popisujú situáciu, kdeby vláda 

mala mať väčšiu fiškálnu zodpovednosť v ťažbe ropy, kvôli jej vyčerpateľnému charakteru 

s prihliadnutím na medzigeneračnú spravodlivosť. Podiel príjmov z uhľovodíkov na celko-

vých daňových príjmoch a príjmoch z vývozu naďalej veľká. Tento stav však nemožno 

považovať za stály, pretože predpovede naznačujú nižší cenový trend ropy 

Tabova a Baker (2011), sa vo svojom článku zaoberajú faktormi rastu neropné sek-

tora, v krajinách produkujúcich ropu CFA zóny. Pokúšajú sa zistiť o akej miery sa tieto 

krajiny líšia od krajín s porovnateľnou úrovňou rozvoja, ktoré nie sú závislé na neobnovi-

teľných zdrojoch. Vo svojom výskume zachycujú prostredie CFA vývozcov ropy, medzi to 

patrí potreby veľkého rozvoja, inštitucionálna slabosť a nedokonalosťami na trhu. Zaobera-
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jú sa 38 krajinami CFA zóny. Poukazujú nato, že napriek nerastnému bohatstvu krajiny 

zaostávajú v rozvoji, poskytovaní sociálnych služieb a v infraštruktúre. Poukazujú nato, že 

krajiny CEMAC trpia prekliatím prírodných zdrojov. Naznačujú, že objav ropy bude viesť 

k vyšším vládnym výdajom, nadhodnotenie menového kurzu a straty konkurencieschop-

nosti ostatných obchodných sektoroch. Nadhodnotenie menového kurzu je spojené 

s nižšou mierou rastu. Neefektívnosť investícií verejného sektora, spojená so skorumpova-

nou byrokraciou, čím sa znižuje kvalita verejného kapitálu a odrádza súkromný sektor. 

Pracujú s modelom, ktorý odráža výrobnú štruktúru ropných krajinách CFA. Model je vše-

obecný model rovnováhy malej otvorenej ekonomiky so sektorom vyvážajúci ropu, ob-

chodovateľný a neobchodovateľný sektor. Produkcie ropy je modelovaná ako exogénna. 

Došli k záveru, že ovládanie reálneho efektívneho kurzu, je zlyhanie pre rast v krajinách 

CFA. Súkromné investície majú významný vplyv na rast, oproti verejným ktoré sa vyzna-

čujú nižším vplyvom na rast krajiny. Pre krajiny CFA, ktoré nie sú producenti ropy, majú 

verejné investície vplyv na rast nižšie ako u ostatných firiem. Naopak u výrobcov ropy 

v CFA krajinách je vplyv súkromných investícií malý, v neropnom sektore a verejných 

investíciách. Poukazujú nato, že verejné statky sú porastové, ale slabé inštitúcie a trhové 

nedokonalosti im bránia v raste. 

V tejto štúdií sa budeme zaoberať o vplyve prírodných zdrojov, hlavne neobnovi-

teľné zásoby ropy a zemný plyn na hospodársky rozvoj a ľudský kapitál v Azerbajdžáne. 

Hasanli (2014) používa Marxov reprodukčný systém, kde študuje vzťah medzi prirodze-

ným a neprirodzeným majetkom. Dospel k záveru, že ropný priemysel rastie rýchlejšie ako 

sektor mimo ropy. Tým sa zvyšuje príjem z ropného priemyslu, čo vedie ekonomiku 

k jednostrannému rozvoju, čo je označované ako holandská choroba. Objem produkcie 

prudko klesá po vyčerpaní neobnoviteľných zdrojov. Poukazuje nato, že príjmy z ropy by 

mali byť zamerané na obnovu prírodného kapitálu čo by mohlo viesť k vyváženému rozvo-

ji ekonomiky. Medzi obnovu zaradili investície na ochranu prírodnú, environmentálnu 

a ekologickú rovnováhu. Zdroj týchto nákladov by mala byť daň za ťažbu, daň z pozemku 

a environmentálne dane a časť ziskov z ropného sektora.  

Spatafora a Warner (1995) sa snažili skúmať dopad na hospodársky rast a rozvoj v 

dlhodobom horizonte pohyby cien ropy v 18 krajinách v období 1965 – 1989. U každej 

krajiny skúmali na strane výdajov spotrebu a investície ako súkromný tak aj verejný sektor, 

ďalej úspory, obchodnú bilanciu a HDP. Analyzovali ropný sektor ale aj neropný, kde mô-

žeme zaradiť poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel, stavebníctvo, verejné služby 

a ostatné služby. Označujú kolísanie svetových cien za dôležitý zdroj rizika a nestabilitu 
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u rozvojových ekonomík. Práve rozvojové krajiny odvádzajú svoje zisky z vývozu primár-

nej komodity, kde ich cena je veľmi nestála. Vo svojej štúdií prišli k záveru, že je pozitív-

ny vzťah medzi obchodnými šokmi a investíciami, nemajú vplyv na úspory ale ma-

jú negatívny dopad na bežný účet. 

El Mostafa Bentour (2014) sa vo svojej štúdii zaoberal úlohou Kuvajtu na akcio-

vom trhu v reálnom sektore. V poslednej doby, akciové trhy sú rýchlo rastúce a súťažia 

s bankovým sektorom v šírení úspor medzi investormi. Toto by mala byť výhoda a má byť 

kompenzovaná nestabilitou na akciovom trhu a viesť k negatívnym vplyvom na reálne 

hospodárstvo. Na Kuvajte burze cenných papierov ukazuje, že trhová kapitalizácia je 16 

krát volatilnejšia ako HDP. Použil Cobb – Douglasovú produkčnú funkciu na posúdenie 

väzby medzi akciovým trhom a reálnym sektorom. Výsledky ukazujú, že akciový trh má 

pozitívny dopad na ekonomickú aktivitu. Používa regresiu na modely Mankiw, Romer – 

Weil a snaží sa získať odpoveď, či je pozitívny vplyv na vývoj na akciových trhoch na 

reálnu ekonomiku. Dospel k záveru, že má pozitívny vplyv trhová kapitalizácia na hrubý 

domáci produkt. Dospel k výsledku elasticity okolo 0,17 na trhovú kapitalizáciu k HDP. 

Čo môžeme interpretovať , že nárast na akciovom trhu kapitalizácie o 1% znamená zvýše-

nie HDP o 0,17%. Pomocou vektorového modelu dospel k rovnakého záveru ako na cel-

kové HDP ale aj na HDP bez ropy. Podotkol, že výsledky môžu byť skreslené, kvôli ne-

dostatku dát a krátkych vzoriek. 

Neszmélyi (2014) sa zaoberá Nigériou a jej diverzifikáciou so zameraním na udrža-

teľné poľnohospodárstvo. Nigéria patrí medzi najľudnatejšie krajiny v Afrike a poľnohos-

podárstvo je jedno z hlavných odvetví tejto ekonomiky. Práve poľnohospodárstvo zamest-

náva okolo 70 % populácie a príspevok k národnému hrubého produktu sa pohybuje okolo 

45%. Napriek tomu, nigérijská populácia spotrebuje najviac potravín z dovozu. Neszmélyi 

sa snaží poskytnúť dôvody, prečo Nigéria by sa mala zamerať na sebestačnosť potravinár-

skych plodín a hospodárskych zvierat. Prvý dôvod uvádza rýchly rast populácie, ďalší dô-

vod je, že poľnohospodárske podniky sú malé a rozptýlené, a na obhospodarovanie pôdy 

používajú jednoduché nástroje a techniky. V Nigérii by sme márne hľadali rozsiahle a mo-

derné farmy. Politici uznali potrebu vývoja potravín a poľnohospodársky sektor, bude vy-

konávať hlboký a pozitívny vplyv na vidiecku spoločnosť. Použil metódu analytického 

prieskumu sociálnych a politických faktorov. Zvýšenie poľnohospodárskej výroby zahŕňa 

reformy, technologické inovácie zvýšenie produktivity, rozvoj infraštruktúry v produkčnej 

oblasti poľnohospodárstva. Práve tieto opatrenia by mali zvýšiť plochu obrábanej pôdy, 

zvýšenie využitia osív a hnojív, mechanizáciu poľnohospodársku výrobu a iné. Nadmerný 
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dovoz poškodzuje nigérijských poľnohospodárov, dovážajú aj to, čo môžu produkovať 

sami v hojnosti. Závislosť na dovoze nie je udržateľný fiškálne, ekonomicky a ani politic-

ky. Nigéria potrebuje rast, aby sa znížila finančná záťaž dovozu, vytvárali sa nové pracov-

né miesta, rast príjmov, zníženie chudoby a zvýšenie prosperity. Vytvorenie viac pracov-

ných miest vo vidieckych oblastiach. Možnosť využiť nové technológie zaručí zvýšenie 

efektívnej poľnohospodárskej výroby. Ako uvádza, práve poľnohospodárske reformy by 

mali slúžiť nielen na rozvoj vidieckej spoločnosti, ale aj viesť k mieru a bezpečnosti regió-

nu západnej Afriky. 

Obafemi, Ogbuagu a Nathan (2013) sa zaoberali vo svojej štúdii v preklade pod ná-

zvom ropné zdroje, inštitúcie a hospodársky rast v Nigérii. Snažia sa preskúmať úlohu 

ropných zdrojov ako hojnosti, inštitucionálnej kvality a hospodárskeho rastu v Nigérii. 

Vývoz ropy na HDP a inštitucionálna kvalita boli skúmane pomocou časovej rady od roku 

1970 do roku 2011 a opravených chýb ekonometrickou technikou. V ich výsledku sa doz-

vedeli, že ropa v Nigérii je podceňovaná, aby malo pozitívny vplyv na hospodársky rast 

prostredníctvom zlepšenia výkonu inštitúcií prostredníctvom menej korupčných aktivít, 

efektívnym riadením a vymáhanie zmlúv. Veľký významný vplyv na zdroje a  na ekono-

mický rast pripisuje makroekonomickým ukazateľom, ako je otvorenosť a inflácia. Ich 

výsledok je, že hojnosť ropných zdrojov môže byť v skutočnosti menšie preklatie 

a zabezpečiť ekonomický rast, ak inštitúcie vykonávajú svoju úlohu správne a kvalitne. Ich 

výsledok ukazuje, že nízka miera korupcie a zníženie otvorenosti ekonomiky bude podpo-

rovať rast. Nigéria by mala zaviesť proaktvínu infláciu a otvorenú politiku, aby zabezpečili 

väčší pozitívny vplyv ropného zdroja hojnosti na ekonomický rast. V Nigérii ropný sektor 

zastrešuje strategickú úlohu pre výživu, rýchly hospodársky rast a jej vývoj. 

Gboyega, Soreide, Minh le a Shukla (2011) sa zaoberali politickou ekonómiou rop-

ného priemyslu v Nigérii. Pripisujú pomalé tempo vývoja v Nigérii ropným zdrojom ako 

prekliate. Hlavný problém je že štát nenesie zodpovednosť za rozvoj a politických vládcov, 

ktorí sú schopní manipulovať inštitúciami a udržať tak zlé vládnutie v krajine. Práve poli-

tická sféra má zdroje na kontrolu a rozdelenie príjmov a to je hlavná prekážka k rozvoju 

a zlyhanie vládnutia. Zaoberajú sa politickou perspektívou ekonomiky, analyzujú nedos-

tatky v celom hodnotovom reťazci a ropného priemyslu. Snaží sa objaviť spojenie medzi 

regulácou jednotlivých sektorov a hlavnými politickými atribútmi, silná kontrola vládnucej 

ropy v politickom prostredí ako slabá kontrola a rovnováha a manipulácia volieb a politic-

kých stretnutí. Uvádzajú, že by obnova demokratickej vlády pomohlo zlepšiť transparen-

tnosť a riadenie príjmov z ropy. V rovnakom čase, by mala justícia obnoviť dôveru, a kon-
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trolovať volebný proces. Avšak, tieto reformy sú citlivé a je potrebné ich prehĺbiť a inštitu-

cionalizovať. Musia byť riešené nie ako čisto technická záležitosť, ale ako otázka politickej 

ekonómie a záujmových skupín, ktoré budú v súlade s víziou vývoja Nigérie.  Ich štúdia je 

výsledok reformy verejného sektora v africkom regióne. Krajina je brzdená o rozvoj zlou 

infraštruktúrou, nízkymi ľudskými  schopnosťami, korupciou, slabými inštitúciami, chyb-

nými voľbami a zlou kvalitou vlády. Dlhšie vojenské konflikty oslabili pokrok, politickú 

sféru a zanechali politické a sociálne rozdiely, ktoré sa snažia vodcovia prekonať. Od roku 

1999 zaznamenali v krajine pokrok, kvôli odovzdaniu moci demokratickému zvolenému 

vedeniu krajiny. Schopnosť dosiahnuť zdravého tempa hospodárskeho rastu je bránený 

nízkou schopnosťou riadiť príjmy z ropy, nehospodárne výdavky a nedostatok infraštruktú-

ry. Súdy sa začali reformovať a začali presadzovať nezávislosť výkonnej moci, čo je istota, 

že právny štát je dosiahnuteľný. 

EHUI (2009) sa venujú úlohe poľnohospodárstva v Nigérii a hospodárskemu rastu. 

Nigéria má vysoký potenciál pre poľnohospodársky sektor, hlavne kvôli hojnou pôdou 

a vodnými zdrojmi, ale jej potenciál nie je naplnený. Napriek tomu, že je obdarená boha-

tými prírodnými zdrojmi, má najchudobnejšie obyvateľstvo na svete. Produktivita v tejto 

krajine je nízka a v podstate stagnuje. Poľnohospodárstvo je malého rozsahu a zväčša závi-

sí na počasí. Poľnohospodárske programy boli neúčinné, a to buď kvôli tomu, že boli za-

vádzajúce alebo ich pohltili makroekonomické hrozby ako inflácia, výmenné kurzy alebo 

náklady na kapitál. Napriek tomu, poľnohospodárstvo sa podieľa 35 percentami na HDP 

a má kľúčovú úlohu pri zmierňovaní chudoby. Federálna vláda Nigéria označila moderni-

záciu poľnohospodárstva v tejto krajine za hlavnú prioritu. V tejto štúdii použili GTAP 

rámec pre odhad rastu potenciálu poľnohospodárstva v Nigérii. Označujú poľnohospodár-

stvo, ktoré má väčšiu návratnosť investíciám ako ropný sektor. Dospeli k záveru, že tech-

nologické zlepšenia vzťahujúce sa k nekvalifikovanej pracovnej sile produkovali najvyššie 

výnosy v poľnohospodárstve v porovnaní s ktorýmkoľvek iným odvetvím. Práve investície 

do technologických zlepšení, prinášajú najvyššie výnosy. Z tohto dôvodu, diskriminácia 

poľnohospodárstva by mala zmiznúť a práve významné investície by mali smerovať do 

poľnohospodárstva, pretože má vysoký potenciál pre zamestnanie osôb, ktorými poskytne 

bezpečné potraviny a stále príjmy. 

 

Cieľom ďalšej štúdie je empiricky skúmať dynamický vzťah medzi užívaním ener-

gie a hospodárskym rastom v krajinách D8. Štúdia Razzaqi, Bilquees a Sherbaz (2011) 

bola založená, na ročných údajoch vzťahujúcich sa na obdobie 1980 – 2007 pre všetky 
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krajiny. Dokazujú existenciu malosériového a dlhodobého vzťahu medzi využívaním ener-

gie a hospodárskym rozvojom vo všetkých krajinách. V krátkom období bola výnimka 

Indonézia, kde bola bezpríčinná súvislosť medzi oboma premennými. Využíva test stacio-

narity, test kointegračný, testovanie kauzality v dlhodobom a krátkodobom horizonte 

a VAR Grangerovu kauzalitu. Výsledky založené na dlhodobom horizonte naznačujú, že 

spotreba energie zohráva dôležitú úlohu v posilňovaní produktivity vo všetkých krajinách 

s výnimkou Egypta. Ekonomiky krajín sú závislé na energie a nedostatok energie môže 

negatívne ovplyvniť hospodársky rast, ktorý nakoniec vedie k poklesu príjmov, zamestna-

nosti a sociálnej starostlivosti. Členovia D8 by mali prijať politiku energie rozvoja sektora 

na základe priorít, je potreba rozšíriť kapacitu na výrobu energie, najmú v krajinách ktoré 

čelia energetickej kríze ako je Bangladéš, Pakistan a Turecko. Poukazujú na rozšírenie 

v Iráne a Nigérii exportnú základňu nie len iba z prírodných zdrojov ale aj  na rôzne ener-

geticky náročné priemyselné výrobky. Mali by upraviť svoje ceny zdrojov v súlade 

s medzinárodnými trhovými cenami. 

Jupesta (2010) sa v štúdií zaoberal vplyvom zavedenia biopalív v doprave 

v Indonézii. Indonézia trpí vážnym problémom energie, hlavne od tej doby keď sa stala 

čistým dovozcom ropy. Vysoko zvýhodnená cena fosilných palív, s kombináciou závislos-

ťou na rope, je to veľká záťaž na štátny rozpočet. Od roku 2006 vláda usiluje o zmes zdro-

jov energie zo strany zavádzania obnoviteľných zdrojov energie do existujúcich energetic-

kých systémov. Autor využíva model lineárneho programovania pre simuláciu vplyvu za-

vedenia biopalív. Dochádza k záveru, že zavedenie biopalív môže mať pozitívny vplyv 

nahradenia ropy používanej vo vnútroštátnej doprave, zdroj príjmov v dôsledku nadmernej 

produkcie, vytvorenie nových pracovných miest a zníženie emisie uhlíka udržateľným spô-

sobom. Najlepšie výsledky dosiahla energetická bilancia v situácii mix. Práve naopak, sce-

nár technológia vykazuje najnižší výstup, pretože tempo rastu technológie ukázalo relatív-

ne nízky nárast čistej energie z biopaliv. Z dôvodu udržateľnosti nedôjde k odlesňovaniu. 

Táto štúdia je založená na zvýšení rastu pozemku pridelené na výrobu biopalív 

a technologického rozvoja ako zvýšenie produkcie. Výrobné náklady sa môžu znížiť, 

vzhľadom na úspory z rozsahu. 

Doumax, Philip a Sarasa (2013) sa zamerali na biopalivá, daňovú politiku a ceny 

ropy vo Francúzsku. Vo svojej štúdii použili dynamický model CGE. Európska únia si 

stanovila ciele ohľadom spotreby biopalív do roku 2020. Rozpočtové obmedzenia a rastúce 

obavy o životné prostredie integrity biopalív uvalili zrušenie na propagáciu tohto progra-

mu. snažia sa popísať exogénne zvýšenie cien ropy a daňovú politiku týkajúcu sa fosilných 
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palivách. Ich cieľom je určiť účinnosť alternatívnych systémov na spotrebu bionafty na 

báze vyššej ceny na fosilných palivách. Zistili, že účinky spotreby bioaplív sú obmedzené 

na sektorový reťazec biopalív. V poľnohospodárskych odvetiach je subsitučný efekt bio-

nafty s dieselom čiastočne kompenzovaný cenovým účinkom vyvolaným vyššími výrob-

nými nákladmi. Francúzsky priemysel s bionaftou je silne závislý na podpore, s ohľadom 

na zlepšenie svojej cenovej konkurencieschopnosti oproti fosilným palivám. Skúmali od-

stránenie daňovej výhody bionafty, účinnosť kolísania cien ropy a daní za naftu ako alter-

natívu pre podporu spotreby bionafty. Oba tieto režimy prispievali k posilňovaniu podielu 

bionafty na trhu. Výsledky ukazujú, že vyššie dane na naftu sú účinné. Druhá strana mince 

naznačuje, že vplyv na makroekonomickú úroveň naznačuje potenciálne kontraproduktív-

ne účinky takejto daňovej politiky. Ekonomika je zasiahnutá vyššími výrobnými nákladmi 

na energiu vyvolané dodatočnými daniami za naftu. Dospeli k záveru, že je ťažké nájsť 

novú motiváciu pre program na zvýšenie spotreby biopalív. Doporučujú, aby na jednej 

strany sa zabránilo konfliktu medzi bioenergiami a bezpečnosť potravín, na druhej strane, 

zníženie dopadov na životné prostredie a závislosť na rope. 

Fouladi a Adel-Barkhorda (2014) sa snaží vysvetliť, či je daňový systém v Iráne 

efektívny a porovnanie účinkov daní na iránske hospodárstvo. V tejto štúdií použili CGE 

model, dynamický všeobecný model rovnováhy. Popisujú vládne výdavky a dane stálou 

súčasťou ekonomiky. Pracovali hlavne s daniami z príjmu, dane z výroby, dovozné dane 

a DPH. Dospeli k záveru, že v súlade s cieľmi tvorcov politík, akékoľvek dane môžu byť 

účinné. V Iráne ktorý je závislí na rope je pokles súkromných výdavkov kompenzovaný 

zvýšením vládnych výdajov. Daň z príjmu je najlepšia daň zvýšiť príjmy štátneho rozpoč-

tu. Na druhej strane má negatívny dopad na produkciu v krátkom období ale má najmenší 

negatívny vplyv na súkromné investície. Práve najväčší podiel na celkových daňových 

príjmoch má Irán daň z príjmu. Vláda musí vďaka vyššej dani zvýšiť verejné služby na 

vyrovnanie straty domácností. Z pohľadu životných podmienok domácností je radená me-

dzi najhoršie dane. Daň z produkcie má najväčší vplyv na zníženie súkromných investícii, 

na druhom mieste je DPH. Daň z dovozu má za následok najväčšie zníženie príjmov do-

mácností v dlhodobom horizonte. Mestské domácnosti budú mať väčšie zníženie svojich 

príjmov z titulu dane z príjmov, zatiaľ čo daň z výroby vedie k zníženiu príjmu vo vidiec-

kej domácnosti. 
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3.1 Zhrnutie 

Štúdie Obdobie Vzorka Premenná Závery 

Obadi Saleh 

a Obdai Mothana 

(1999)  

 

1959-1995 

 

11 vzoriek 

Krajiny 

OAPEC 

Objem vývozu 

ropy 

HDP 

Produkcia ropy 

Rast ťažby ropy bol 

spojený s neefektívnym 

využívaním investícii. 

Veľké investície do 

štátnych podnikov a sa 

zdajú byť nevhodné 

a zanechalo to nízku 

produktivitu 

Ali a Harvie 

(2013)  

 

1970-2007 Líbya Objem ťažby 

ropy a príjmy 

z ropy 

Vládne výdaje 

Mzdy v nerop-

nom sektore 

Politické opatre-

nia 

Dodatočné príjmy 

z ropy prinášajú zvýše-

nie vládnych príjmov. 

Investície by mali 

smerovať do infra-

štruktúry, ľudského 

kapitálu a získanie 

nových technológií 

v týchto odvetviach. 

Okogu (2003)  

 

1973 - 1991 

 

krajiny 

MENA 

HDP 

Príjem z ropy 

 

Vláda mala mať väčšiu 

fiškálnu zodpovednosť 

v ťažbe ropy, kvôli jej 

vyčerpateľnému cha-

rakteru s prihliadnutím 

na medzigeneračnú 

spravodlivosť 

Tabova a Baker 

(2011) 

1985–2008 38 vzoriek 

Krajiny 

CFA zóny 

LICs kraji-

ny 

Faktory rastu 

neropného sekto-

ra 

Inštitucionálna 

kvalita 

Korupcia 

Súkromné a ve-

rejné investície 

Súkromné investície 

majú významný vplyv 

na rast, oproti verej-

ným ktoré sa vyznaču-

jú nižším vplyvom na 

rast krajiny 

Hasanli (2014)  

 

2001 - 2011 Azerbajdžán Príjem 

z produkcie ropy 

Environmentálne 

dane 

Objem produkcie 

prudko klesá po vyčer-

paní neobnoviteľných 

zdrojov. Poukazuje 

nato, že príjmy z ropy 

by mali byť zamerané 

na obnovu prírodného 

kapitálu 

Spatafora a Warner 

(1995) 

1965 - 1989 18 vzoriek – 

krajiny 

vyvážajúce 

ropu 

Výdaje na spot-

rebu a investície 

ako súkromný tak 

aj verejný sektor, 

úspory, 

 obchodnú bilan-

ciu,  HDP 

Obchodné šoky 

a investície nemajú 

vplyv na úspory ale 

majú negatívny dopad 

na bežný účet. 

 

 

Neszmélyi (2014) 2007 - 2009 Nigéria HDP 

Objem výroby 

ropy 

Objem exportu 

Politické 

a sociálne pro-

stredie 

Poľnohospodárske 

reformy by mali slúžiť 

nielen na rozvoj vi-

dieckej spoločnosti, ale 

aj viesť k mieru 

a bezpečnosti regiónu 

západnej Afriky. 

Obafemi, Ogbuagu 1970 – 2011 Nigéria Vývoz ropy/HDP  Nízka miera korupcie 
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a Nathan (2013) Inštit. kvalita a zníženie otvorenosti 

ekonomiky bude pod-

porovať rast 

Gboyega, Soreide, 

Minh le a Shukla 

(2011) 

2000 - 2009 Nigéria 

Krajiny D8 

Produkcia nerast-

ných surovín 

HNP 

Politické vedenie 

- korupcia 

Export nie len nerast-

ných surovín, ale aj 

export enegeticky ná-

ročné priemyselné 

výrobky 

Ehui a Tsigas 

(2009) 

1980 - 2008 Krajiny 

EU27, Ni-

géria Sever-

ná Amerika, 

Japonsko, 

Indonézia 

HDP 

Technologický 

pokrok 

Objem produkcie 

Investície by mali 

smerovať do poľno-

hospodárstva, pretože 

má vysoký potenciál 

pre zamestnanie osôb 

 

Razzaqi, Bilquees 

a Sherbaz (2011) 

 1980 - 2007 8 vzoriek - 

krajinyD8  

Spotreba energie 

HDP 

Upraviť ceny zdrojov 

v súlade 

s medzinárodnými 

trhovými cenami. 

Jupesta (2010) 2000 - 2025 Indonézia Objem výroby 

biopaliv 

Emisie skl. ply-

nov  

Biopalivo - ener-

getická bilancia 

Biopalivá môžu znížiť 

závislosť na rope čias-

točne nahradí dopyt 

paliva pre dopravu 

 

Doumax, Philip 

a Sarasa (2013) 

2009 – 2020 Francúzsko Dane 

Cena ropy 

Ceny biopalív 

Ťažké nájsť novú mo-

tiváciu pre program na 

zvýšenie spotreby 

biopalív 

Fouladi a Adel-

Barkhorda (2014) 

2001 - 2007 Irán HDP 

Daň z príjmu, 

z výroby, dovoz-

né dane, DPH 

Zvýšenie daňových 

sadzieb bude mať ne-

gatívny dopad na pro-

dukciu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

  



32 

 

 Na základne štúdii môžeme povedať, že pre rozvoj krajiny je veľmi dôležitá dobre 

prepracovaná inštitucionálna základňa. Vlády by sa mali zamerať na vytvorenie dobrých 

inštitúcií. Snažiť sa zmenšiť korupciu, ale aj vytvoriť dobre podmienky na jej predchádza-

nie. Opatrne zaobchádzať s daňovými nástrojmi, pretože ich neúmerné zvýšenie môže 

viesť k zníženiu produkcie a celkovému úpadku krajín. Nastaviť ceny ropy podľa medziná-

rodných trhoch. Zamerať sa na export nie len prírodných zdrojov, ale aj priemyselných 

výrobkov.  Investície by mali smerovať na zvýšenie technologického pokroku, zvýšenie 

kvalifikácie pracovnej sily a vybudovanie infraštruktúry. Pri ťažbe prírodných zdrojov sa 

taktiež  zamerať aj na obnoviteľné zdroje energie. 
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4 Ťažba ropy ako faktor ekonomického rozvoja v krajinách OPEC 

 V tretej kapitole sa budeme zaoberať v prvej časti teóriou. Popíšeme si základné korelačné 

koeficienty, ako je Pearsonov korelačný koeficient, Spearmanov korelačný koeficient po-

radia, Kendallov koeficient poradovej korelácie. Druhej časti spravíme korelačnú analýzu 

medzi produkciou ropy na obyvateľa a indexom ľudského rozvoja. 

 

4.1 Korelačná analýza 

Pochádza z latinského slova correlatió a jeho význam je vzájomná závislosť dvoch pre-

menných.  V korelačnej analýze sa kladie dôraz na silu vzájomného vzťahu medzi štatis-

tickými jednotkami. Jej hlavnou úlohou je matematický popis systematický okolností, kto-

ré prevádzajú štatistické závislosti. Pre korelačnú analýzu sú vytvorené rady koeficientov, 

ktoré sa líšia od typu premenných. Ako uvádza Hendl (2012), závislosť treba merať tam, 

kde by podľa logického myslenie mohla existovať. Ak je korelácia zapríčinená kvôli for-

málnym vzťahom medzi premennými, nehomogenitou študovaného materiálu alebo pôso-

bením spoločnej príčiny, takúto závislosť je zbytočné merať. Medzi formálnu koreláciou 

radí percentuálnu charakteristiku, ktorá sa dopĺňa do 100 %. Zistené korelačné vzťahy sú 

nehomogénne, ak ich hodnoty nepopisujú skutočný vzťah medzi premennými. Korelácia 

spôsobená spoločnou príčinou je spôsobená časovým faktorom alebo faktorom modernizá-

cie dvoch rád údajov. 

4.1.1 Pearsonov korelačný koeficient 

Označuje sa písmenom r, je ako uvádza Hendl (2012), je najdôležitejšou mierou sily vzťa-

hov dvoch náhodných spojitých premenných X a Y. Korelačný koeficient r nadobúda hod-

noty v intervale <-1; 1>. Ak sa približuje hodnote 1 alebo – 1, môžeme   vypočítať y sú-

radnicu, pomocou lineárneho vzťahu z jeho x súradnice. Tento koeficient počítame pomo-

cou kovariancie sxy  a smerodajných odchyliek sx a sy našich premenných: 

sxy=∑
(    ̅)(    ̅)

   

 
                    (3.1)

    

rxy=
   

    
.                  (3.2) 

Pre pearsonovov korelačný koeficient platí že, ak sa rovná jednej, tak všetky body 

ležia na nejakej priamke. Ak sa rovná nule, tak premenné X a Y sú nezávislé a označujeme 

ich ako nekorelované premenné.  Premenné sú viac korelované vtedy, keď  hodnota r  sa 

približuje k číslam 1 alebo -1.  V takomto prípade, môžeme ich vzťah vyjadriť priamkou. 
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Ak je r < 0, tak sa Y v priemere zmenšuje, pri zväčšovaní premennej X a asociácia je zá-

porná. Naopak, ak je r > 0, tak sa Y v priemere zväčšuje pri zväčšovaní premennej X 

a asociácia je kladná. Tento koeficient  vyjadruje iba silu lineárneho vzťahu. Je silno 

ovplyvnený pomocou odľahlých hodnôt vo výbere. Ak jedna z premenných nemá náhodný 

charakter, nie je adekvátne korelačný koeficient použiť.  

Tabuľka č. 4.1 Miera závislosti podľa korelačného koeficientu 

Miera závislosti Koeficient korelácie 

nezávislé premenné 0 

veľmi slabá závislosť 0,0 – 0,2 

nízka závislosť 0,2 - 0,4 

stredná závislosť 0,4 - 0,7 

vysoká závislosť 0,7 - 0,9 

veľmi vysoká závislosť 0,9 - 1,0 

absolútna závislosť   1 

Zdroj: Hendl (2012), vlastné spracovanie 

4.1.2 Spearmanov korelačný koeficient poradia 

Vytvoril ho anglický psychológ Charles Edward Spearman ktorý ho navrhol tak, že kore-

loval postup podľa Pearsona poradia jednotlivých meraní oboch premenných. Ako uvádza 

Hendl (2012), jeho význam spočíva v tom, že jeho koeficient zachytáva monotónny vzťah, 

teda nie iba lineárny a je odolný voči odľahlým hodnotám. Jeho teoretickú hodnotu ozna-

čujeme  s a meriame jeho silu vzťahu I a Y, keď nemôžeme očakávať linearitu vzťahu ale-

bo normálne rozdelenie premenných X a Y. Ak rs = 1, párové hodnoty (xi,yi), ležia na vzo-

stupnej funkcii. Naopak ak   rs = -1, párové hodnoty (xi,yi), ležia na klesajúcej funkcii. Od-

hadom  s, je výberový koeficient korelácie rs (-1 ≤  rs  ≤ 1), a vypočítame ho podľa vzorca: 

rs=    
 ∑   

 

 (    )
,                  (3.3) 

kde Di  sú rozdiely poradia Rx a Ry hodnôt xi a yi k ostatným hodnotám zoradeného výberu 

podľa veľkosti. Toto poradie je potrebné uskutočniť ešte pred výpočtom. Ak sú dve čísla 

rovnaké v rade hodnôt, priradíme im priemernú hodnotu príslušných poradí. V každej rade 

nesmie byť viac ako 1/5 porovnaní rovnakých. Spearmanov koeficient rs je používaný pre 

odhad Pearsonova korelačného koeficientu. 
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4.1.3 Kendallov koeficient poradovej korelácie 

Jeho hlavný význam spočíva v meraní sily vzťahu dvoch premenných. V teoretickej hod-

note je označovaný ako tk alebo Kendallovo tau. Ako uvádza Hendl (2012), Kendall založil 

jeho štatistiku na inverznom poradí. Je potrebné zoradiť dvojice (xi,yi) tak, že hodnoty xi 

budú tvoriť stúpajúcu postupnosť. Stúpajúcu tendenciu yi bude mať vtedy, keď medzi kri-

tériami X a Y je kladná asociácia a naopak. Ak je yj > yi nastáva tkzv. Konkordiancia, ktorá 

je pre kladnú asociáciu. Diskordiancia nastáva ak yj < yi, a skóruje pre negatívnu asociáciu. 

Počet diskorodancií alebo konkordancií označíme P resp. Q. Rozdiel S = P – Q je nazýva-

né ako Kendallovo S a označuje sa ako jednoduchá miera závislosti.  Ak prevažuje kon-

kordancia, alebo diskordancia vedie to ku kladnej resp. ku zápornej hodnote S.  S sa pohy-

buje medzi hodnotami – 0,5n(n-1) a 0,5n(n-1). Jeho výpočet predstavuje vzorec: 

 tk= 
 

 
  

    

 
,                  (3.4) 

kde D nadobúda hodnotu n(n-1)/2 a označuje maximálny možný počet konkordancii, resp. 

diskordancii. Tak ako Spearmanov koeficient aj Kendallov koeficient nadobúda hodnoty  

± 1 v rovnakých situáciách a platí -1 ≤ tk ≤ 1. Pomocou špeciálnych tabuliek, je možné 

zamietnuť hypotézu nezávislosti X a Y pre rozhodnutie kritických hodnôt. 

 V tejto práci budeme používať Pearsonov korelačný koeficient kvôli tomu, že sa 

chceme zmerať štatistickú závislosť medzi indexom ľudského rozvoja a ťažby ropy. Je 

najpoužívanejší a najznámejší pomedzi korelačných koeficientov.  

4.1.4 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj 

Dáta k indexu ľudského rozvoja  sme brali z oficiálnej stránky UNDP čo je Rozvojový 

program OSN. Kvôli nedostatku dát HDI sme nezahrnuli Irak. Počet barelov vyproduko-

vaných za deň sme brali z IEA čo je Medzinárodná organizácia pre energiu. Pre nedostatku 

dat o produkcii ropy sme vynechali 4 krajiny a to: Angola, Ekvádor, Gabon a Indonézia. 

Kvôli lepšej vypovedacej schopnosti sme vyprodukovanú ropu pomerovali ku počtu oby-

vateľov. Údaje o počte obyvateľov sme získali z najdôveryhodnejšieho zdroja, zo Svetovej 

banky. V tejto práci sa budeme zaoberať týmito krajinami: Alžírsko, Irán, Katar, Kuvajt, 

Líbya, Nigéria, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Venezuela. Pre lepšiu prehľad-

nosť sme vybrali vývoj údajov v grafe a nie v tabuľkách. 
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Graf č. 4.1 Vývoj produkcie ropy vo vybraných krajinách v rokoch 1993-2013 

 
Zdroj: IEA (2015), Worldbank (2015), vlastné spracovanie  

 Pomedzi vybraných krajín najväčšiu produkciu ropy na obyvateľa má Kuvajt 

a Katar. Objavenie ropy v Katare začal rokom 1939. Do tohto roku patril medzi chudobné 

krajiny, ale práve ropa im zaistila rozmach a vysokú životnú úroveň. Rezervy ropy pre 

Katar sa odhaduje na tretie miesto na svete, mal by vlastniť 5 % celosvetových zásob. 

Problémom Kuvajtu je nedostatok pitnej sladkej vody, čo spôsobuje zlé podmienky na 

poľnohospodárstvo. Preto sa možno zaoberá práve ťažbou ropy. Práve naopak najmenšiu 

produkciu ropy na obyvateľa má Nigéria a Alžírsko.  Ako vidíme v grafe č. 4.1, našom 

sledovanom období produkcia klesá, čo bude asi spôsobené vynájdením substitútov ropy, 

ako napríklad obnoviteľné zdroje. V roku devedesiatych rokoch sa Kuvajt a Katar pohybo-

vali na úrovni produkcie nad 1 miliónom barelov za deň na obyvateľa. V roku 2006 prudko 

klesla produkcia, čo bolo spôsobené ropnou krízou ktorá vyvrcholila v roku 2007. Najväčší 

prepad zažili Katar, Kuvajt a Irán. V roku 2013 Katar klesol až na 0,4 milióna barelov za 

deň na obyvateľa v roku. Kuvajt si drží stabilnú úroveň na 0,7 milióna barelov za deň na 

obyvateľa. 
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Graf č. 4.2 Úroveň HDI v jednotlivých krajinách v rokoch 1993-2013 

 
Zdroj: UNDP (2015), vlastné spracovanie 

 Z grafu č. 4.2 je zrejmé, že Nigéria sa pohybuje na najnižšej úrovni z pomedzi vy-

braných krajín. Počas celého obdobia Katar a Líbya majú stabilné hodnoty, kde Katar sa 

pohybuje medzi najlepšími. Ďalej medzi najlepšími sa pohybuje Spojené arabské emiráty 

a Kuvajt. Tieto krajiny smerujú k celkovému rozmachu, či už priemyselnému pokroku, ale 

aj kultúrnemu. Krajiny s najväčšími výkyvmi patria Saudská Arábia, Venezuela a Irán, čo 

môže byť spôsobené nestabilnou politickou situáciou. Počas sledovaného obdobia všetky 

krajiny sa zlepšili v hodnotení indexu ľudského rozvoja okrem Nigérie. Práve Nigéria patrí 

medzi najľudnatejšie krajiny v Afrike. Ochrániť tak veľké množstvo obyvateľov od cho-

rôb, nedostatku potravín a chudoby je náročné. Preto sa snaží zamerať, na rozvoj poľno-

hospodárstva. Či ale ochráni túto krajinu rozvíjajúci sa poľnohospodársky sektor je otázne. 

V empirických štúdiách sa uvádza, že práve rozvoj priemyslu a služieb má zlepšiť rozvoj 

krajiny. Ak sa Nigéria zameria na rozvoj technológie a nových technologických postupov 

je možné, že v priebehu pár rokov si môže vylepšiť index ľudského rozvoja.  
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Tabuľka č. 4.2 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Alžírsko 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,75 0,74 0,75 0,75 0,61 0,68 0,69 0,70 0,70 0,70 0,72 

Produkcia 

ropy/obyv 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,73 0,73 0,75 0,75 0,70 0,67 0,68 0,70 0,71 0,72 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

 

Z tabuľky č. 4.2 je viditeľné, že  Alžírsko má najvyššiu hodnotu indexu ľudského 

rozvoja v našom sledovanom období v rokoch 1993 až 1996. Potom tiež vystúpila hodnota 

v roku 2006 a 2007. Produkcia ropy je stabilná a pohybuje sa na úrovni 0,03 milióna bare-

lov na obyvateľa do roku 2003. V roku 2004 stúpla produkcia ropy na 0,04 milióna barelov 

na obyvateľa za deň do roku 2008. V roku 2009 sa vrátila produkcia ropy na hodnotu 0,03 

milióna barelov na obyvateľa za deň. 

 

Graf č. 4.3 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Alžírsku v rokoch 1993- 2013 

 

 Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 
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jeho hodnota je 0,19. Z toho vyplýva, že ekonomický rozvoj a produkcia ropy sú korelova-

né na 19 %. 

 

Tabuľka č. 4.3 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Irán 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,76 0,53 0,76 0,76 0,63 0,71 0,71 0,72 0,72 0,73 0,74 

Produkcia 

ropy/obyv. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,75 0,76 0,78 0,78 0,71 0,70 0,70 0,71 0,74 0,75 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

 

Z tabuľky č. 4.3 je zrejmé, že najvyššiu hodnotu indexu ľudského rozvoja v našom 

sledovanom období Irán dosiahol v roku 2007 na hodnotu 0,78. Najnižšiu úroveň dosiahol 

v roku 1994 a to na hodnote 0,53. Produkcia ropy v sledovanom období sa pohybuje na 

stabilnej úrovni na rozmedzí 0,5 až 0,6 milióna barelov na obyvateľa za deň. Od roku 2012 

ťažba ropy klesá, a hodnota ťažby ropy na obyvateľa  za deň v roku 2013 dosahovala 0,03 

milióna barelov. 

 

Graf č. 4.4 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Iráne v rokoch 1993- 2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 
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V tomto prípade u Iráne sme zistili hodnotu Pearsonovho koeficientu –0,17, čo zna-

čí ako nepriama veľmi slabá závislosť. Vypovedacia schopnosť Pearsonovho koeficientu 

značí, že čím je ťažba ropy väčšia, tým je úroveň ekonomického vývoja slabšia. 

 

Tabuľka č. 4.4 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Katar 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,84 0,84 0,84 0,84 0,82 0,82 0,80 0,80 0,83 0,83 0,85 

Produkcia 

ropy/obyv. 0,85 0,83 0,90 0,96 1,17 1,20 1,10 1,16 1,10 1,02 1,09 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,84 0,88 0,91 0,91 0,86 0,80 0,80 0,83 0,83 0,85 - 

Produkcia 

ropy/obyv 1,07 0,94 0,85 0,69 0,63 0,51 0,46 0,39 0,36 0,34 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

Ako vidíme v tabuľke č. 4.4, v prípade Kataru hodnota indexu ľudského rozvoja 

v našom sledovanom období je na stabilnej úrovni nad 0,80. V roku 2006 a 2007 dosiahol 

hodnotu až 0,91. Od roku 1997 do 2004 dosahoval až nad 1,02 milióna barelov produkcii 

ropy na obyvateľa za deň. Od roku 2005 produkcia prudko klesala, až na úroveň 0, milióna 

barelov na obyvateľa za deň v roku 2013. 

 

Graf č. 4.5 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Katare  v rokoch 1993- 2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

 U Kataru je  mínusová hodnota Pearsonovho koeficientu, ktorá značí –0,10. Medzi 

našimi porovnávanými ukazateľmi panuje veľmi slabá nepriama závislosť. Tu môžeme 

taktiež povedať, že čím sa viac ťaží a produkuje ropy, tým je úroveň vzdelania a životná 
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úroveň obyvateľstva menšia ako aj ekonomický rozvoj krajiny. Katar sa pomedzi nami 

vybranými krajinami môže pochváliť vysokou úrovňou poskytovania služieb v oblasti 

zdravotníctva, ako aj najvyššími hodnotami v rokoch navštevovania škôl. 

 

Tabuľka č.4.5 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Kuvajt 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,82 0,84 0,85 0,84 0,77 0,84 0,82 0,80 0,82 0,84 0,76 

Produkcia 

ropy/obyv. 1,07 1,16 1,16 1,14 1,12 1,05 0,91 0,93 0,87 0,78 0,88 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,87 0,89 0,91 0,92 0,80 0,77 0,77 0,76 0,79 0,81 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,93 0,93 0,91 0,85 0,85 0,71 0,68 0,72 0,76 0,76 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

Z tabuľky č. 4.5 je zrejmé, že v Kuvajte od roku 1993 do 2002 sa index ľudského 

rozvoja pohyboval na úrovni v rozmedzí 0,82 až 0,85, iba v roku 1997 klesol na hodnotu 

0,77. Najvyššiu hodnotu v našom sledovanom období dosiahol v roku 2007 na úrovni 0,92. 

V roku 2008 klesol na úroveň 0,80 a klesajúci trend pokračoval do roku 2012. V roku 2013 

stúpla hodnota HDI na úroveň 0,81. V produkcii ropy sa pohyboval na úrovni od roku 

1993 do 1998 nad 1 miliónom barelov na obyvateľa  za deň. Jeho najvyššia hodnota bola 

v rokoch 1994 a 1995 na úrovni 1,16 milióna barelov. Od roku 1999 začala produkcia kle-

sať a v roku 2013 dosiahla hodnotu 0,76 milióna barelov. 

Graf č. 4.6 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Kuvajt  v rokoch 1993- 2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 
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 V prípade Kuvajtu nám vychádzajú práve kladné hodnoty Pearsonovho koeficientu, 

kde je ho hodnota je 0,30 čo činí 30%. Medzi ukazateľmi indexu ľudského rozvoja 

a produkcie ropy na obyvateľa je priama slabá závislosť. Medzi nami vybranými krajinami 

patrí Kuvajt medzi krajiny, ktoré najviac vyprodukujú ropu na obyvateľa. Kvôli nedostatku 

sladkej vody, sa zameriava hlavne na ťažbu ropy a nie na poľnohospodárstvo. 

 

Tabuľka č.4.6 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Líbya 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,79 0,80 0,81 0,79 0,73 0,76 0,77 0,77 0,78 0,79 0,80 

Produkcia 

ropy/obyv. 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,26 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,80 0,82 0,84 0,85 0,79 0,75 0,76 0,76 0,77 0,78 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,28 0,29 0,30 0,30 0,29 0,26 0,26 0,08 0,23 0,15 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

V prípade Líbye, sa index ľudského rozvoja pohybuje okolo úrovne 0,80. Najnižšiu 

úroveň dosiahol v roku 1997 na hodnote 0,73.  Práve najvyššiu úroveň dosiahol v roku 

2007 na hodnote 0,85. Najvyššiu hodnoty v produkcii ropy dosahovala v predkrízovom 

období v rokoch 1993 až 1995, taktiež aj v 2006 až 2007 na úrovni 0,30 milióna barelu 

ropy na obyvateľa za deň. Najnižšiu úroveň v produkcii ropy dosahovala v roku 2011 na 

úrovni 0,08 milióna barelov na obyvateľa za deň. 

Graf č. 4.7 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Líbyi v rokoch 1993- 2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 
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S najvyššou hodnotou Pearsonovho koeficientu je Líbya, kde jeho hodnota je 0,34. 

Jeho hodnota v percentuálnom vyjadrení je 34%. Mohli by sme povedať, že čím je viac 

vyprodukovanej ropy v Líbyi, tým sa viac zvyšuje úroveň života obyvateľstva. Môže to 

byť zapríčinené práve tým, že má minimum ornej pôdy na obrábanie a je zameraná hlavne 

na ťažbu ropy. Ale aj tým, že Líbya patrí medzi nami vybranými krajinami s najlepšími 

hodnotami v očakávaní školskej dochádzky, čím sa zvyšuje ako aj ekonomický rozvoj tak 

aj životná úroveň obyvateľstva. 

 

Tabuľka č. 4.7 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Nigéria 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,40 0,39 0,39 0,40 0,49 0,44 0,46 0,46 0,46 0,47 0,32 

Produkcia 

ropy/obyv. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,45 0,47 0,51 0,51 0,31 0,42 0,42 0,46 0,47 0,34 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

 

 Z tabuľky č. 4.7 je viditeľné, že v prípade Nigérie index ľudského rozvoja dosiahol 

najnižšiu úroveň v roku 2003 na úrovni 0,32. Práva najvyššiu úroveň dosiahol v predkrízo-

vých rokoch 2006 a 2007. Od roku 2008 úroveň HDI klesá až na úroveň 0,34 v roku 2013. 

V produkcii ropy na obyvateľa je z pomedzi nami vybranými krajinami najslabšia a pohy-

buje sa na úrovni 0,02 milióna barelov za deň do roku 2006, od roku 2007 klesla produkcia 

na 0,01 milióna barelov za deň.  
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Graf č. 4.8 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Nigérií v rokoch 1993- 2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

V Nigérií sa Pearsonov koeficient pohybuje na hodnote 0,18, čo je 18%. V hodno-

tovej tabuľke závislosti je 0,18 označené ako veľmi slabá závislosť. Ekonomiku podporuje 

ako ťažba ropy, tak aj pestovanie poľnohospodárskych plodín. Nízka miera produkcie ropy 

na obyvateľa je zapríčinené tým, že Nigéria patrí medzi najľudnatejšiu krajinu v Afrike. 

Nízke hodnoty HDI, sú zapríčinené zlou kvalitou škôl, nízkou gramotnosťou obyvateľstva 

a nízkou hodnotou očakávanej dĺžky života. 

 

Tabuľka č. 4.8 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Saudská 

Arábia 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,77 0,77 0,78 0,77 0,72 0,75 0,75 0,76 0,77 0,77 0,60 

Produkcia 

ropy/obyv. 0,45 0,43 0,43 0,42 0,42 0,42 0,38 0,40 0,37 0,34 0,37 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,78 0,81 0,84 0,84 0,79 0,75 0,75 0,77 0,78 0,84 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,37 0,37 0,35 0,33 0,34 0,30 0,30 0,33 0,34 0,33 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

 

 V prípade Saudskej Arábie najnižšiu úroveň indexu ľudského rozvoja dosahovala 
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ropy stagnovala a v roku 2003 dosiahla 0,37 milióna barelov na obyvateľa za deň. Od roku 

2004 produkcia stúpla, a v roku 2007 dosiahla hodnotu až 0,84 milióna barelov na obyva-

teľa za deň, túto hodnotu dosiahla aj v roku 2013. 

 

Graf č. 4.9 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Saudskej Arábii v rokoch 1993- 

2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

 Pearsonov koeficient v Saudskej Arábií sa pohybuje na úrovni -0,20, čo je veľmi 

slabá nepriama závislosť. Môžeme to vysvetliť tým, že napriek tomu že je školstvo zdar-

ma, prevláda tam vysoká negramotnosť takmer na hodnote 60% ale aj neustálym konflik-

tom s Iránom. Konflikt spočíva na uplatnení vplyvu v Iraku, z ktorého cítiť napätie napriek 

vonkajšiemu spolupracovaniu. 

 

Tabuľka č. 4.9 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Spojené 

arabské emiráty 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,86 0,87 0,86 0,86 0,78 0,81 0,81 0,81 0,82 0,82 0,73 

Produkcia 

ropy/obyv. 1,02 0,99 0,93 0,90 0,86 0,84 0,72 0,74 0,69 0,62 0,68 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,78 0,81 0,84 0,84 0,79 0,75 0,75 0,77 0,78 0,84 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,64 0,59 0,54 0,43 0,38 0,29 0,27 0,28 0,29 0,30 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 
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V prípade Spojených arabských emirátov index ľudského rozvoja dosahuje hodnoty 

v rokoch 1993 až do roku 1996 hodnoty 0,86 ako je viditeľné z tabuľky č. 4.9. V roku 

1994 dosiahol hodnotu 0,87, čo je hodnota najväčšia dosiahnutá za naše sledované obdo-

bie. Najnižšiu hodnoty dosiahli v roku 2003 a to na úrovni 0,73. Najvyššiu produkciu ropy 

na obyvateľa dosiahli v roku 1993 a to na hodnote 1,02 milióna barelov na obyvateľa. 

 

Graf č. 4.10 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj v Spojených arabských emirátoch 

v rokoch 1993- 2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

V prípade Spojených arabských emirátoch sa Pearsonov koeficient pohybuje úrovni 

0,04, čo je v percentuálnom vyjadrení 4%. Podľa sily závislosti Pearsonovho korelačného 

koeficientu túto hodnotu zaraďujeme medzi veľmi slabú závislosť. Vysoká hodnota indexu 

ľudského rozvoja, je hlavne vďaka výbornej úrovni škôl a ich navštevovanie. 

 

Tabuľka č. 4.10 Index ľudského rozvoja a produkcie ropy v bareloch na obyvateľa Vene-

zeula 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

HDI 0,86 0,86 0,86 0,86 0,67 0,77 0,77 0,77 0,78 0,78 0,77 

Produkcia 

ropy/obyv. 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 0,08 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 

HDI 0,78 0,79 0,83 0,84 0,76 0,70 0,70 0,74 0,75 0,76 - 

Produkcia 

ropy/obyv 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 - 

Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 
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Z tabuľky č. 4.10 je viditeľné, že Venezuela dosahovala najlepšie výsledky 

v indexu ľudského rozvoja v rokoch 1993 – 1996, kde sa pohyboval na stabilnej úrovni 

0,86. Od roku dostal klesajúci trend, a vystúpil len v rokoch 2006 a 2007 nad hodnotu 

0,83. V ostatných rokoch sa pohyboval HDI okolo hodnoty 0,77. Najväčšiu produkciu ropy 

na obyvateľa dosahovala v rokoch 1993 až 2001 nad hodnotu 0,11 milióna barelov na oby-

vateľa. Od roku 2002 sa dostala produkcia na klesajúci trend a ťažba ropy sa pohybuje na 

úrovni okolo 0,8 milióna barelov na obyvateľa. 

 

Graf č. 4.11 Vplyv ťažby ropy na ekonomický rozvoj vo Venezuele  v rokoch 1993- 2013 

 
Zdroj: IEA (2015), UNDP (2015), World Bank (2015), vlastné spracovanie 

 

V prípade Venezuely sa Pearsonov korelačný koeficient pohybuje na úrovni 0,21. 

V percentuálnom vyjadrení to značí 21%. Z urobenej korelačnej analýzy sme zistili, že 

existuje vzájomný vzťah medzi ťažbou ropy a ekonomickým rozvojom, ale je to slabá zá-

vislosť. Môžeme povedať, čím sa produkcia ropy zväčšuje, tým je životná úroveň obyva-

teľstva väčšia.  
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5 Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zistiť, či produkcie ropy v členských krajinách OPEC 

má vzájomný vzťah s ekonomickým rozvojom. Pre zistenie súvislosti sme použili korelač-

nú analýzu, konkrétne Pearsonov koeficient závislosti. Postupom, ktorý sme použili sme sa 

snažili dospieť k záveru, či naša položená hypotéza je pravdivá. 

 Z celkového pohľadu mal index ľudského rozvoja kolísavú hodnotu. Avšak, medzi 

najlepšie hodnotené krajiny patria Saudská Arábia, Venezuela a Irán. Katar a Líbya majú 

stabilnejšie hodnoty. Počas kolísavého trendu si všetky krajiny polepšili, až na výnimku, 

ktorá je Nigéria.  

 Medzi nami vybranými krajinami má najväčšiu produkciu ropy na obyvateľa Ku-

vajt a Katar. Nigéria a Alžírsko sa nachádzajú na opačnej strane mince, teda majú najmen-

šiu produkciu ropy na obyvateľa. V našom sledovanom období produkcia ropy klesá. 

V roku 2006 bol vysoký prepad, čo bolo spôsobené krízou na trhu. Najväčší prepad zažili 

Katar, Kuvajt a Irán. 

 Odpoveď na našu hypotézu sa budeme snažiť vysvetliť. Pearsonov koeficient v 

Saudskej Arábií sa pohybuje na úrovni -0,20, čo je veľmi slabá nepriama závislosť. Môž-

me to vysvetliť tým, že v tejto krajine prevláda vysoká negramotnosť, ktorá sa pohybuje až 

na 60 %. V Iráne sme zistili hodnotu Pearsonovho koeficientu –0,17, napriek zvyšujúcej sa 

hodnote indexu ľudského rozvoja. U Kataru je opäť mínusová hodnota Pearsonovho koefi-

cientu, ktorá značí –0,10. Medzi našimi porovnávanými ukazateľmi panuje veľmi slabá 

nepriama závislosť. U týchto krajinách môžeme povedať, že čím sa viac ťaží a produkuje 

ropy, tým je úroveň vzdelania a životná úroveň obyvateľstva menšia ako aj ekonomický 

rozvoj krajiny. U tejto vzorky krajín môžeme povedať, že produkcia ropy má nepriaznivý 

vplyv na rozvoj krajiny. Zároveň u týchto krajinách prevláda nepriama závislosť. 

 Ako odporučenie týmto krajinám, by som navrhovala zlepšiť kvalitu inštitúcií, čo 

sa týka poskytovania služieb a hlavne zníženie korupcie vo všetkých krajinách. Korupcia 

znižuje efektivitu využitia príjmov a tieto výnosy nie sú použité na rozvoj krajiny ale na 

rozvoj jednotlivca alebo skupiny. Taktiež snaha vlády o podpore vzdelávania pre obyva-

teľstvo, čím sa zvýši ako produktivita, príjem domácností tak aj životná úroveň obyvateľ-

stva. 

 V prípade Spojených arabských emirátoch sa Pearsonov koeficient pohybuje úrovni 

0,04. Vyššie hodnoty indexu ľudského rozvoja sú spôsobené výbornou kvalitou školstva 

a vysoká návštevnosť školských zariadení. V Nigérií sa Pearsonov koeficient pohybuje na 
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hodnote 0,18. Nízka miera produkcie ropy na obyvateľa je zapríčinené tým, že Nigéria 

patrí medzi najľudnatejšiu krajinu v Afrike. Alžírsku  Pearsonov koeficient má hodnotu 

0,19. Alžírsko patrí medzi predposlednú krajinu, s najhoršou hodnotou indexu ľudského 

rozvoja. Tento kladný vzťah platí kvôli nízkej úrovni produkcie ropy na obyvateľa, ktorá 

sa za naše sledované obdobie pohybuje na úrovni 0,03 milióna barelov na obyvateľa. Tieto 

krajiny sa v hodnotovej tabuľke pohybujú na úrovni veľmi slabej závislosti. 

 Slabou závislosťou sú ohodnotené Venezuela s hodnotou Pearsonovho korelačného 

koeficientu 0,21, Kuvajt s hodnotou 0,30 a a najvyššou hodnotou sa pýši Líbya 0,34. Kra-

jiny s kladnou hodnotou koeficientu môžeme interpretovať, že čím viac sa zvýši produkcia 

ropy, tým je väčšia úroveň obyvateľstva. Sú to krajiny zväčša stabilným politickým sys-

tém, s nižšou mierou korupcie. Sú to krajiny, ktoré sa snažia investovať do vzdelania oby-

vateľstva, alebo hľadajú nové alternatívy zvýšenia zamestnanosti v krajine. 

 Výsledok, ktorý nám potvrdil, že ťažba ropy má pozitívny vplyv na ekonomický 

rozvoj  sa potvrdilo iba u Spojených arabských emirátoch, Nigérií, Alžírsku, Líbya, Vene-

zuela a Kuvajt. U týchto krajinách panuje nízka závislosť medzi ťažbou ropy 

a ekonomickým rozvojom. Odporučenie týmto krajinám znie, zamerať sa aj na iné odvet-

via ekonomiky, brať si možno príklad z Nigérie, ktorá sa snaží o znovu oživenie poľno-

hospodárstva. Tým možno znížiť množstvo hladujúceho obyvateľstva. Taktiež zamerať sa 

na naučenie sa nažívaniu rôznych etnických skupín v jednej krajine, ktoré je spôsobené 

koloniálnym vládnutím a roztrhaním týchto etnických skupín. Učenie detí v školách 

o spolunažívaní viacerých náboženstiev na jednom mieste, zvýšenie ich technických zna-

lostí a gramotnosti. 
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Zoznam skratiek 

HDP  Hrubý domáci produkt 

CGE  Computable general equilibrium 
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GDP  gross domestic product ( 
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PPP  Purchasing power parity 
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