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7.3 Ropa

Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ro-
pou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký po-
kles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla cena ropy 133 dolarů za barel, poté cena 
poklesla o více než 70 % na průměrnou cenu 39 dolarů za barel v únoru 2009. 
Během tohoto období navíc snížily členské země OPEC (1. 1. 2009) produkci 
ropy, aby pomohly stabilizaci cen. Kombinace nižších cen a snížené produkce ved-
la k výraznému poklesu příjmů arabských zemí vyvážejících ropu. Prudký pokles 
ropných příjmů snížil daňové břemeno těchto zemí, ale nevedl k významnému sní-
žení státních výdajů. Podle nedávné studie Mezinárodního měnového fondu rela-
tivní velikost vládních příjmů, jako procento hrubého domácího produktu, dosáhla 
v arabských zemích vyvážejících ropu v roce 2008 rekordní výše 43,2 %, ale v roce 
2009 se předpokládal pokles na 35,5 %; naopak vládní výdaje rostly z 29 % HDP 
v roce 2008 na 33,6 % HDP v roce 2009. Dále údaje vykazované ve stejné studii 
ukazují, že zatímco daňové příjmy arabských vývozců ropy (s výjimkou Iráku) 
poklesly v průměru o 38 % v roce 2009, daňové výdaje byly jen o 2,4 % menší než 
v roce 2008. V pěti zemích vyvážejících ropu (Alžírsko, Omán, Katar , Saúdská 
Arábie a Spojené arabské emiráty) byly vládní výdaje větší v roce 2009 v porov-
nání s rokem 2008 i přes nižší příjmy z ropy. Ve většině případů je tento nárůst 
výsledkem záměrné expanzivní fi skální politiky zahájené reakcí na hospodářskou 
krizi. Saúd ská Arábie se například snažila vyrovnat pokles soukromých výdajů 
zvýšením vládních výdajů z 29,6 % HDP v roce 2008 na plánovaných 40 % HDP 
v roce 2009. Arabští vývozci ropy navíc nahromadili během let 2005 až 2007 velké 
přebytky výnosů z ropy a byli schopni využít tyto přebytky na překlenutí nižších 
výnosů z ropy v roce 2008 a 2009. Klesající cena ropy během let 2008 a 2009 byla 
malou náplastí pro ropu dovážející země Blízkého východu. Nižší ceny zreduko-
valy jejich účty za dovoz energie a pomohly jim zlepšit obchodní nerovnováhu; 
ale nižší příjmy z prodeje ropy u zemí vyvážejících ropu vedly ke snížení investic 
i cestovního ruchu do dalších arabských zemí. Země dovážející ropu, jako Maroko , 
Egypt  a Jordánsko , zaznamenávaly po tři roky (do první poloviny roku 2008) ros-
toucí tok investic ze zemí Zálivu, od druhé poloviny roku 2008 a v první polovině 
roku 2009 investice znatelně poklesly.
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7.4 Zahraniční aktiva arabských investorů

Třetím kanálem pro přenos globální krize na Blízký východ byl pokles hodnoty 
zahraničních aktiv zemí Zálivu a Libye. Prudký nárůst výnosů z obchodů s ropou 
během let 2003–2008 vlády překvapil. Vzhledem ke kolísání příjmů z obchodu 
s ropou během posledních 30 let vlády nezvyšovaly vládní výdaje rychlým tem-
pem, ale převáděly část příjmů z ropy do státních investičních fondů (Sovereign 
Wealth Funds), které obratem investovaly na globálních trzích. Jak velikost těchto 
fondů s časem rostla, manažeři investičních fondů došli k závěru, že investice vel-
kých částek do bankovních vkladů amerických vládních dluhopisů nebyly z dlou-
hodobého hlediska výhodné, protože nízkoriziková aktiva nabízejí jen velmi nízké 
výnosy. V roce 2007 začal arabský státní intervenční fond spolu se svými partnery 
zvyšovat investice akcií a nemovitostí. Některé investoval do amerických a evrop-
ských fi nančních institucí, jako Citigroup a Merrill Lynch, které následně utrpěly 
těžké ztráty. Výsledkem byl prudký pokles akciových trhů a cen nemovitostí v USA 
a v Evropě, který dále vedl k velkým ztrátám v arabských státních investičních 
fondech. Velikost těchto ztrát není známá, ale je pravděpodobné, že arabské státní 
intervenční fondy ztratily přibližně 15 % své hodnoty do března 2009. Tyto fondy 
stále drží značný majetek přesahující 1 500 miliard dolarů, pokles jejich hodnoty 
však nezpůsobil fi nanční problémy jednotlivým vládám. Vlády některých zemí Zá-
livu (například Kataru), zasahovaly letos do těchto fondů, aby podpořily akciové 
trhy a fi nanční instituce. Snižování hodnoty státních intervenčních fondů přinutilo 
vlády k větší opatrnosti při nakládání s jejich drahými projekty rozvoje.76

7.5 Cestovní ruch

Některé země Blízkého východu – především Egypt , Maroko , Tunisko , Jordánsko  
a Libanon  – jsou do značné míry závislé na cestovním ruchu jako významném zdro-
ji pracovních míst v odvětví služeb a devizových příjmů. Globální krize v minulých 
dvou letech snížila počet zahraničních turistů směřující na Blízký východ. Egypt 
hlásil pokles příjmů z cestovního ruchu v první polovině roku 2009 o 9,5 % v po-
rovnání s první polovinou roku 2008. Obsazenost hotelů v Dubaji a Abu Dhabi 
klesla o 16 % a 7 % v prvním čtvrtletí 2009 ve srovnání s prvním čtvrtletím 2008. 
Zatímco návštěvnost západních a asijských turistů zůstala i v létě pod běžnou úrov-
ní, příjezdy arabských turistů se výrazně zvýšily. I toto byl důsledek celosvětové 

76  UNCTAD (2009).
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hospodářské krize – arabské rodiny, většinou cestující do Evropy nebo Severní 
Ameriky, byly nuceny vybrat si méně nákladné destinace. Toto zvýšení cestovního 
ruchu v rámci regionu částečně kompenzovalo pokles mezinárodního cestovního 
ruchu pro řadu destinací Blízkého východu, ale celkově zaznamenaly země Blízké-
ho východu v první polovině roku 2009 pokles cestovního ruchu.

7.6 Transfery pracovníků v zahraničí

Pro několik arabských zemí jsou peněžní transakce zaměstnanců v zahraničí důle-
žitým zdrojem příjmu. Náhrady zaměstnancům v zahraničí – v Jordánsku, Maroku, 
Egyptě a Tunisku představovaly v roce 2007 v přepočtu na HDP 22,7 %, 9 %, 6 % 
a 5 %. Příjmy z práce v zahraničí arabských zemí zažívaly pozitivní růst v roce 
2008, ale v roce 2009 byly nepříznivě ovlivněny globální krizí. Hospodářský pokles 
v Evropě snížil počet pracovních příležitostí pro pracovníky ze severní Afriky, a tak 
se snížil objem těchto fi nančních prostředků. Například z Maroka je hlášen pokles 
peněžních transakcí o 12,5 % mezi červnem 2008 a červnem 2009. Přestože většina 
zemí Blízkého východu má podobné zkušenosti jako Maroko , Tunisko  hlásilo 8% 
nárůst příjmů oproti loňskému roku, pravděpodobně díky vyšší úrovni dovednosti 
tuniských přistěhovalců ve srovnání s pracovníky z dalších arabských zemí. Další 
zemí, která má i přes globální ekonomickou krizi vysoké příjmy v roce 2009, je 
Libanon . První předpovědi Mezinárodního měnového fondu a Světové banky mlu-
vily o poklesu příjmů v roce 2009 o 12,5 %, poslední předpovědi Světové banky 
však předpovídají pokles libanonských příjmů pouze o 2,5 %. Celkové předpovědi 
pro všech 12 arabských zemí Blízkého východu, které jsou zahrnuty do analýzy 
Světové banky, předpovídají pokles příjmů o 7,2 % v porovnání s rokem 2008. Pro 
Libanon, Egypt , Jordánsko  a Jemen jsou země Zálivu hlavními zdroji peněžních 
příjmů; zpomalení v oblastech cestovního ruchu a výstavby nemovitostí v zemích 
GCC  snížilo počet pracovních příležitostí pro migrující pracovníky a mnozí z nich 
se vrátili domů.77

77  UNCTAD (2009).
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7.7 Dopady krize na hospodářskou výkonnost

7.7.1 Ekonomický růst

Zatímco světová hospodářská krize vedla k recesi a negativnímu ekonomickému 
růstu v mnoha částech světa, její vliv na Blízkém východě byl mírnější. Dopad na 
všechny země, kromě Kuvajtu, byl v roce 2009 spíše ve znamení zpomaleného růs-
tu než hospodářského úpadku. (Zatímco některé ze zemí Blízkého východu a sever-
ní Afriky zažily negativní růst v jednom nebo dvou čtvrtletích v roce 2009, za celý 
rok 2009 odhaduje MMF pozitivní ekonomický růst.) Pro ropu vyvážející země 
Blízkého východu a severní Afriky je pomalejší hospodářský růst částečně důsled-
kem rozhodnutí OPEC z ledna 2009 o snížení produkce ropy o 2,2 milionu barelů 
denně (7,5 % z celkové ropné produkce kartelu v prosinci 2008). Toto rozhodnutí 
vedlo ke snížení reálné hodnoty ropného sektoru v HDP. V zemích Zálivu byl v roce 
2009 předpokládaný pokles v sektoru ropné produkce o 5,2 %.

Ekonomická aktivita v neropném sektoru zemí Zálivu byla nepříznivě ovlivněna 
zpomalením realitních aktivit (míra dopadu se v jednotlivých zemích liší), ale těžila 
z fi skálních a monetárních stimulů a v roce 2010 se očekává mírný pozitivní růst. 
Tento růst bude částečně ovlivněn slabými výsledky v ropném sektoru. Saúdská 
Arábie, největší producent ropy na Blízkém východě, zažila v roce 2009 růst v ne-
ropném sektoru o 3,3 % a současně pokles o 10,3 % v ropném sektoru. Celková 
bilance zemí Zálivu zažila pokles v roce 2009, naproti tomu v roce 2010 je očekává-
no silné oživení. V zemích dovážejících ropu utrpěly v důsledku oslabení globální 
poptávky sektory cestovního ruchu a exportu. Tento pokles byl částečně kompenzo-
ván vládním stimulačním programem. Po výrazném hospodářském růstu během let 
2005 až 2008 rostly arabské ekonomiky v roce 2009 mnohem pomalejším tempem. 
Je též patrné, že zpomalení v zemích dovážejících ropu není tak značné jako v ze-
mích vyvážejících ropu. Přestože se předpokládá, že všechny arabské země mohou 
v roce 2010 počítat s vyšším tempem růstu, ropu vyvážející země pravděpodobně 
obnoví růst rychleji než ropu dovážející země. Celkové zpomalení ekonomik zemí 
Blízkého východu a severní Afriky se významně neliší od ostatních rozvíjejících 
se ekonomik. Hospodářský růst rozvojových trhů klesl z 6 % v roce 2008 na 1,9 % 
v roce 2009. Země Blízkého východu dovážející ropu dopadly lépe – všechny země 
v roce 2009 zaznamenaly alespoň 3% růst. Ekonomiky zemí vyvážejících ropu 
vzrostly pouze o 1,4 %.78

78  UNCTAD (2009).
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7.7.2 Nezaměstnanost

Ačkoli dopad světové hospodářské krize byl ve většině arabských zemí mírný, vliv 
na zaměstnanost a příjmy domácností byl v některých zemích významný. Mezi-
národní organizace práce (ILO) odhaduje, že se míra nezaměstnanosti na Blízkém 
východě a v severní Africe zvýšila o 25 % a mezi lety 2007–2009 o 13 %. Podle 
odhadu z poloviny října je míra nezaměstnanosti arabských zemí v rozsahu 9–11 %. 
Arabská organizace práce ale odhaduje, že míra nezaměstnanosti je na 17 % a viní 
globální krizi ze ztráty tisíce pracovních míst v arabských zemích. Největší vliv měl 
pokles výroby a cestovního ruchu, které v Maroku, Tunisku a Egyptě patří mezi obo-
ry zaměstnávající největší počet obyvatel. Pokles výstavby nemovitostí a průmys-
lové činnosti v arabských zemích bohatých na ropu přinutil desítky tisíc arabských 
migrujících pracovníků k návratu domů. To způsobilo ještě větší tlak na trzích práce 
v Egyptě, Jordánsku, Maroku a Jemenu. Pokles příjmů spolu s rostoucí nezaměstna-
ností vedl ke zvýšenému výskytu chudoby v mnoha arabských zemích. V arabských 
zemích s největším procentem obyvatel pod hranicí chudoby (palestinská území, 
Jemen, Alžírsko, Egypt ) nebude samotný ekonomický stimulační program stačit na 
vytvoření dostatečného počtu nových pracovních míst a v krátkodobém horizontu 
nezabrání nárůstu chudoby. Pokud bude současná ekonomická stagnace pokračovat 
nebo bude-li hospodářské oživení pokračovat v pomalém tempu, bude v těchto ze-
mích ohrožen velký počet domácností. Ke zmírnění ekonomického strádání těchto 
rizikových domácností by musela vláda zavést účinné programy proti chudobě.

7.7.3 Inflace

Jedním z pozitivních výsledků globální hospodářské krize na Blízkém východě je 
obrácení trendu rostoucí infl ace. Fiskální expanze a vysoké příjmy z ropy během 
let 2005–2008 zvyšovaly ceny v mnoha zemích Blízkého východu a severní Afriky. 
Tento tlak byl nejvíce viditelný v zemích Zálivu vyvážejících ropu, kde byla tradičně 
nízká míra infl ace. Jejich ekonomiky byly přehřáté a většina zaměstnanců se obáva-
la, že jejich platy nerostou stejným tempem jako ceny spotřebního zboží. V Kataru, 
s průměrnou mírou infl ace 2,5 % mezi lety 2000 a 2004, se v roce 2008 vyšplhala 
infl ace na 15 %. V Saúdské Arábii vzrostla míra infl ace z negativních 0,2 % v letech 
2000–2004 na 9,9 % v roce 2008. V zemích Zálivu se náklady na průmyslové zboží 
a profesionální služby v ropném sektoru také výrazné zvýšily. Náhlý celosvětový 
nárůst investic v sektoru ropy a zemního plynu vedl k nedostatku technického vyba-
vení v těchto odvětvích a souvisejících službách, k překročením nákladů a zpoždění 
projektů již počátkem roku 2008. Celosvětová ekonomická recese snížila poptávku 
po těchto zařízeních a službách, zvýšila dostupnost technického vybavení a ceny se 
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staly přijatelnějšími. Podobný vývoj se objevil ve stavebnictví a sektoru realit. Pro 
arabské země dovážející ropu bylo snížení cen ropy na konci roku 2008 a počátkem 
roku 2009 požehnáním. Pokles nákladů na energie spolu s celkovým ekonomickým 
zpomalením pomohly v těchto zemích zmírnit míru infl ace. V Libanonu vzrostla 
v roce 2008 míra infl ace na rekordních 14,9 %, ale hospodářské zpomalení ji v roce 
2009 snížilo na zanedbatelné 0,2 %. MMF navíc očekává, že infl ace bude nízká 
i během roku 2010, kdy se budou ekonomiky arabských zemí zotavovat.79

7.8 Závěry

Světová hospodářská krize, která začala v druhé polovině roku 2008, ovlivnila arab-
ské ekonomiky prostřednictvím několika přenosových kanálů. Snížil se příliv za-
hraničních investic do regionu, na trhu s ropou došlo k významné korekci cen (poté 
co dosáhly rekordní úrovně v polovině roku 2008), došlo k poklesu mezinárodního 
cestovního ruchu a snížení poptávky po neropném exportu. Každá z arabských zemí 
čelí jiným podmínkám, a proto byl dopad krize v každé zemi jiný. Země vyvážející 
ropu trpěly snížením příjmů z ropy a musely tak přizpůsobit své ambiciózní roz-
vojové projekty. Země Zálivu však byly schopny udržet své, vládou podporované 
projekty rozvoje zasažením do velkých státních investičních fondů. Aktivně také 
ochránily své fi nanční trhy, které byly silně ohroženy poklesem cen nemovitostí. 
Severoafrické země byly nejvíce zasaženy evropskou recesí, která snížila jejich vý-
vozy, cestovní ruch a fi nanční příjmy. Tyto vlády zavedly ekonomické stimulační 
opatření ke zlepšení domácí poptávky. Zatímco tyto kroky pomohly snížit negativní 
dopad globální krize na hospodářský růst, tisíce pracovních míst v cestovním ru-
chu a exportním průmyslu byly ztraceny, což vedlo ke zvýšení chudoby. Jedním 
z největších úkolů vlád mnoha arabských zemí je pečlivě sledovat stav ohrožených 
domácností s malými příjmy a poskytnout jim větší hospodářskou pomoc v této 
obtížné době. Zatímco žádná z arabských zemí neunikla nepříznivým vlivům světo-
vé hospodářské krize, dopadem bylo většinou jen zpomalení hospodářského růstu, 
nikoli jeho úpadek. Existují tři důvody, proč byl dopad mírný: region je relativně 
málo zapojený do globálních fi nančních trhů, ekonomické stimulační rozhodnutí 
vlád kompenzovalo některé negativní důsledky krize a silný hospodářský růst před 
krizí v letech 2007–2008 poskytl ochranu před následnou krizí. Spolu s nežádoucí-
mi účinky, měla globální recese alespoň jeden pozitivní dopad na hospodářství arab-
ských zemí. Snížila infl ační tlaky, které byly v roce 2008 vybudovány ve většině 
arabských zemí a zejména v zemích Zálivu. Spor kolem nečekaného dluhu Dubai 

79  UNCTAD (2009).
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World vedl k obavám ze vzniku regionální fi nanční krize, s nepříznivými důsledky 
pro mnoho arabských zemí. Nyní je již zřejmé, že vliv Dubai World je omezen pou-
ze na ekonomiku Dubaje a v menší míře na ekonomiku Spojených arabských emi-
rátů. Neexistuje však žádný důkaz přímého vlivu na další arabské země. Dubajská 
vláda má jedinečnou strategii rozvoje, kdy toleruje nadměrné spekulace v oblasti 
nemovitostí s vysokou úrovní zahraničního fi nancování a zahraniční účasti. Když 
hospodářská krize prudce snížila přítok zahraničních investic, hodnota dubajských 
realit klesla a velké realitní kanceláře, jako například developer Nakheel (vlast-
ník Dubai World) čelily těžkým ztrátám. Ostatní země Zálivu zaznamenaly rovněž 
v posledních dvou letech určitou volatilitu svých trhů s nemovitostmi, ale protože 
vlastnictví nemovitostí je v těchto zemích limitováno na vlastní občany (v někte-
rých zemích i občany ostatních zemí Zálivu), nezaznamenaly výrazný rozprodej od 
zahraničních investorů. Vlády některých zemí, například Kataru, se postavily za 
nákup špatných aktiv tuzemských bank, aby tak zabránily fi nanční krizi.


