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V souladu se zadáním se tato diplomová práce zabývá zhodnocením vlivu

ropy a zemního plynu na ekonomiku Ruska. Rusko je na předních místech

ve vývozu fosilních paliv zejména ropy a zemního plynu. Množství a cena

těchto surovin má přímý vliv na výši hrubého domácího produktu a

ovlivňuje tak ekonomiku státu. Pokles či růst se projevuje na životní úrovni

obyvatelstva. Tato práce se zabývá popisem vlivu ropy a zemního plynu na

ekonomiku jako celek, ale i na jednotlivé největší ruské energetické

společnosti, které byli vybrány. Výběr byl proveden z pohledu důležitosti

společností pro ruský trh, ale i s důrazem na různorodost typů společností.

Popsány byli jak státní společnosti tak soukromé. Byla provedena

charakteristika ruského, ale i celosvětového trhu s ropou a zemním plynem.

Cílem bylo najít spojitosti, které Rusko ovlivňují. Díky velkým nerostným

zásobám, Rusko velmi výrazně ovlivňuje politicko – ekonomickou situaci ve

světě. K tomu využívá právě ropy a zemního plynu, i na tuto problematiku je

práce zaměřena.

Abstarkt

Největší ropné společnosti

V rámci ročního studijního pobytu (2015 – 2016) v Tomsku (Tomská 

polytechnická univerzita) jsem se stýkal s vysokoškolsky vzdělanými lidmi, 

rovněž také s lidmi se středním vzděláním či bez, ale také se zahraničními 

studenty (z Italie, Francie, Německa, Číny, Mongolska…). Poznal jsem 

částečně komplikovanou mentalitu ruského člověka i jeho vztah k vlasti a 

světu. Tyto prvky v ruském myšlení se prolínají do všech sfér života a 

samozřejmě ovlivňují i ekonomiku. Velmi špatně se kvantifikují, ale jejich 

vliv je neoddiskutovatelný.

Získané nové poznatky ve studovaném oboru, nabyté při studiu doma i 

v zahraničí byly rozhodující pro zaměření diplomové práce. 

V každé zemi hraje důležitou roli politika, která kladně i záporně ovlivňuje 

ekonomiku. Skutečnosti jsou posuzovány a analyzovány hlavně z technicko

– ekonomického hlediska.

Rusko je nejenom rozlohou největší zemí světa, ale také má i nedozírné 

surovinové zásoby. Jen v oblasti těžby zemního plynu a ropy lze uvést tyto 

údaje za rok 2016:

zemní plyn, těžba 636,2 mld. m3 (2. místo na světě),

ropa, těžba 11 227 tisíc barelů za den (1. místo na světě).

V práci je věnována největší pozornost těžbě, zpracování a dopravě ropy a 

zemního plynu, který má velký vliv na hospodářství Ruska ale i Ruska na 

ostatní státy. Ekonomický, ale i politický vliv těchto komodit je při pohledu 

na ruské hospodářství a mezinárodní vztahy velmi patrný. A to jak na úrovni 

mezinárodního obchodu, tak i na úrovni mezinárodních vztahů.  
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