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Nigérie

Nigérie dosahovala v novém tisíciletí pozoruhodného ekonomického růs-
tu. Do roku 2010 se hodnoty růstu HDP pohybovaly mezi 7 a 11 % (v roce 

2002 dokonce ekonomika vykázala růst produktu ve výši 14,6 %). Poté došlo 
k výraznějšímu snížení hodnot (meziroční růst HDP okolo 5 %) a v roce 2016 
se země dokonce propadla do recese (–1,6 %). Dle MMf by se však v násle-
dujících letech měla nigerijská ekonomiky pozvolna zotavovat. V  poslední 
dekádě se míra inflace, až na drobné výkyvy, držela okolo 15 %. Od roku 2017 
však dochází k akceleraci inflace a v letošním roce by měla míra inflace do-
sáhnout 13,5 %. V Nigérii žije přibližně 199 mil. obyvatel, přičemž jejich počet 
se rychle zvyšuje. HDP na obyvatele se aktuálně pohybuje okolo 2 244 USD

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDP (%) –1,6 0,8 1,9 2,3 2,5 2,6

HDP/obyv. (USD) 2 208 1 995 2 050 2 244 2 465 2 721

Míra inflace (%) 15,7 16,5 12,4 13,5 13 14,2

Nezaměstnanost (%) 13,4 16,5 — — — —

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) 2,7 10,4 8,1 4,5 3,7 4,5

Populace (mil.) 183,6 188,6 193,9 199,2 204,7 210,3

konkurenceschopnost 127/138 125/137 115/140 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, WEF

 ▶ Evropská unie zahájila s Nigérií jednání o dohodě o ekonomickém part-
nerství.

 ▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 
fórum (WEf), se Nigérie umístila na 115. pozici ze 140 srovnávaných eko-
nomik dle OECD je stupeň exportního rizika 6/7.
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 ª Vývoz Čr do Nigérie 2018 (2017), 
hlavní sektory

kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZk (tis.)
Podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZk (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

8471 Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich 
jednotky; snímače ap. 319 920 25,5 351 224 –8,9

8212 Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky 180 471 14,4 200 367 –9,9

8406 Parní turbíny 136 246 10,9 — —

9304 Ost. zbraně, ne sečné bodné 117 639 9,4 67 133 75,2

1107 Slad, též pražený 51 127 4,1 1 024 4 892,9

8517 Přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů ap. dat 39 974 3,2 69 341 –42,4

8477 Stroje na zpracování kaučuku, plastů 
a na zhotovování výrobků z těchto materiálů 25 481 2,0 79 32 154,4

8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a. 
základny pro el. ovládání 25 378 2,0 30 562 –17,0

3901 Polymery ethylenu v primárních formách 24 227 1,9 49 328 –50,9

8528 Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní 20 937 1,7 22 090 –5,2

Celkem TOP 10 941 400 75,1 791 148 19,0

Celkem vývoz 1 253 449 1 180 821 6,2

zdroj: ČsÚ

 «  Dovoz Čr z Nigérie 2018 (2017), 
hlavní sektory

kód
zboží Název zboží Stat. hodnota 

2018 CZk (tis.)
Podíl 

z celku (%)
Stat. hodnota 

 2017 CZk (tis.)
Meziroční 
nárůst (%)

7112 Odpady a úlomky drahých kovů a plátované kovy 157 228 90,1 222 790 –29,4

4402 Uhlí dřevěné i aglomerované 4 185 2,4 484 764,7

1211 rostliny a plody pro parfumerii, lékařství apod. 4 156 2,4 2 930 41,8

0910 Zázvor, šafrán, tymián, bobkový list, kari aj. koření 3 203 1,8 2 591 23,6

7318 Šrouby a vruty, svorníky nýty, aj. ze železa, oceli 2 074 1,2 — —

0301 ryby živé 910 0,5 998 –8,8

0801 Ořechy kokosové, para, akužové čerstvé i sušené 477 0,3 332 43,7

2106 Potravinové přípravky, jinde neuved. 413 0,2 339 21,8

7103 Drahokamy, polodrahokamy i opracované apod. 391 0,2 1 533 –74,5

1207 Ost. olejnatá semena a olejnaté plody, též drcené 333 0,2 30 1 010,0

Celkem TOP 10 173 370 99,3 232 027 –25,3

Celkem dovoz 174 563 234 807 –25,7

zdroj: ČsÚ
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 © Příležitosti 
pro český export

 ▶ Automobilový průmysl

Veřejnou autobusovou dopravu zavedly nedávno dvě velká města v Nigérii (Lagos a Abuja). Poptávka 
po veřejné místní i dálkové dopravě díky extrémně hustému provozu ve velkých městech poroste. Vláda 
vyhlásila tzv. New Automotive Policy, která si klade za cíl omezit dovozy automobilů, oživit místní auto-
mobilový a navazující průmysl. Část dílů nebude (alespoň zpočátku) možné vyrobit v Nigérii.

 ▶ Energetický průmysl 

rostoucí potřeba ve stavebním průmyslu, zemědělství, zásobování vodou i ropném průmyslu. Nedostatek 
elektrické energie a velmi časté výpadky proudu budou přes snahu vlády ještě dlouho pokračovat. Generátor 
je nezbytným vybavením všech obytných i veřejných budov, ale i dílen a výrobních závodů. Přenosová 
soustava je zastaralá. V roce 2013 byla dokončena privatizace, obyvatelé čekají rychlé zlep šení situace. 
Soukromí investoři, kteří soustavy privatizovali, musí provést rychlou modernizaci, která zatím probíhá 
pozvolna. Dle posledních informací roste poptávka po minihydroelektrárnách a zařízení pro jejich výstavbu.

 ▶ Chemický průmysl

rychle roste počet obyvatel, do 20 let má mít Nigérie 500 mil. obyvatel – prudce se zvýší potřeba pra-
cích a čisticích prostředků. Stavební průmysl a budování infrastruktury zvyšuje poptávku po štěrkovém 
kameni. intenzifikace zemědělství zvyšuje poptávku po základních surovinách k výrobě hnojiv.

 ▶ kovozpracovatelský průmysl

Potřeba výrobků z kovu poroste hlavně kvůli zájmu nigerijské vlády o těžbu dalších nerostů a potřebě 
výstavby infrastruktury a ostatních potřeb pro rychle se rozrůstající populaci země.

 ▶ Obranný průmysl

Aktivity Boko Haram znamenají zásadní problém pro bezpečnost státu. rozpočet Nigérie dává každo-
ročně značné prostředky silovým resortům (policii, armádě) na nákup vybavení a výcvik.

V kontextu regionální bezpečnostní situace existuje prověřený potenciál v oblasti dodávek techniky 
pro pozemní i vzdušné síly – ruční zbraně a munice, lehká i těžké obrněná technika, dělostřelecké sys-
témy, výcvikové a bojové letouny, vrtulníky. Stejně tak existuje poptávka po výcviku pilotů a techniků či 
opra vách a modernizacích pozemních i leteckých systémů.

 ▶ Plasty a gumárenský průmysl

Vláda vyhlásila tzv. New Automotive Policy, která si klade za cíl (kromě omezení dovozu automobilů) 
oživit místní automobilový, petrochemický, gumárenský a hutní průmysl.

 ▶ sklářský a keramický průmysl

Částečně se již dováží. Potenciál pro užitnou keramiku existuje zejména díky růstu výstavby soukromých 
domů a bytových jednotek. rostoucí střední třída znamená vyšší poptávku po skleněných a porceláno-
vých doplňcích, včetně značkových výrobků.
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 ▶ stavební průmysl

Tropické prostředí a rostoucí výstavba domů, bytových jednotek, hotelů, veřejných budov, plánovaná 
výstavba nových měst a sídlišť. Změna nákupních zvyků obyvatel a výstavba nových nákupních stře-
disek. Nigérie investuje do výstavby infrastruktury, stavební průmysl prodělává rychlý růst. Potenciál 
montovaných staveb je zejména díky růstu poptávky po skladovacích kapacitách.

 ▶ strojírenský průmysl

Nigérie investuje do výstavby infrastruktury, veřejných budov i obydlí. Tento trend bude v souvislosti 
s růstem počtu obyvatel nadále posilovat, s tím souvisí i poptávka po stavebních strojích (i second hand). 
Potenciál je zejména v souvislosti s rostoucí komputerizací hospodářství. V souvislosti se zájmem nige-
rijské vlády o těžbu dalších nerostů roste potřeba těžebních strojů a těžebních a zpracovatelských 
technologií.

 ▶ Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Tento tradiční český vývozní artikl je jednou z priorit nigerijské vlády. Veřejné nemocnice mají většinou 
zastaralé vybavení, které je třeba postupně modernizovat. roste počet nových soukromých klinik pro 
náročné a movité pacienty.

 ▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

Extrémně rychle rostou velké městské aglomerace. Tento trend je významný zejména pro vývozce 
(inves tory) potravinářského zboží. Velký odbyt by mohly mít i zařízení na výrobu potravin. rychle roste 
počet obyvatel, do 20 let má mít Nigérie až 500 mil. obyvatel. roste počet spotřebitelů hotových rychlo-
obrátkových výrobků, vč. potravin. reformu zemědělství a rozvoj potravinářského průmyslu vláda proto 
považuje za jednu z hlavních priorit. Dle ministra zemědělství potřebuje Nigérie 300 tis. traktorů, nyní 
jich má pouze 30 tisíc.

 ▶ Zpracovatelský průmysl

Díky tomu, že rychle roste počet obyvatel, procentuálně vzroste i podíl mladé generace a poroste poptávka 
po levném zboží potřebném pro život (včetně školních potřeb).

 ▶ železniční a kolejová doprava

Země usiluje o rehabilitaci železniční sítě a výstavbu nových tratí (včetně příměstských). Bude třeba 
obnovit vozový i lokomotivní park.
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Perspektivní sektor konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0402 – Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

HS 1107 – Slad i pražený

HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

HS 1704 – Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

HS 8707 – karoserie (vč. kabin) pro motorová vozidla čísel 8701 až 8705

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Chemický průmysl

HS 2815 – Hydroxid sodný (louh sodný); hydroxid draselný (louh draselný); 
peroxidy sodíku nebo draslíku

HS 3402 – Organické povrchově aktivní prostředky, prací, čisticí aj. prostředky 
též obsahující mýdlo

HS 3603 – Zápalnice; bleskovice; roznětky nebo rozbušky; zažehovače; elektrické 
rozbušky

Plasty a gumárenský průmysl

HS 3925 – Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.

HS 4008 – Desky, listy, pásy, tyče aj. z vulkanizovaného kaučuku, jiného než 
tvrdého kaučuku

HS 4009 – Trubky, potrubí a hadice, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než 
tvrdého kaučuku

HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

Sklářský a keramický průmysl

HS 6910 – keramické výlevky, koupací vany, umyvadla, bidety ap. zařízení

HS 6911 – Stolní a kuchyňské nádobí, ost. předměty pro domácnost a toaletní 
z porcelánu

HS 7010 – Demižony, lahve, sklenice, baňky aj. výrobky ze skla

HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro 
výzdobu aj. účely

kovozpracovatelský průmysl

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze 
železa nebo nelegované oceli

HS 7214 – Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

HS 7302 – konstrukční materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí 
ze železa nebo oceli

HS 7304 – Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo 
z oceli

HS 7308 – konstrukce jn. a části a součásti pro použití v konstrukcích, ze železa, 
oceli

HS 7325 – Ost. výrobky odlité ze železa nebo oceli

HS 7326 – Ost. výrobky ze železa, oceli

HS 8212 – Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky

HS 8301 – Visací zámky a zámky, z obecných kovů

HS 8303 – Pancéřové, zpevněné sejfy, trezory, dveře a bezpečnostní schránky ap. 
výrobky

HS 8307 – Ohebné trubky, z obecných kovů, též s příslušenstvím (fitinky)

HS 8309 – Zátky, uzávěry lahví a víčka aj. příslušenství obalů z obecných kovů
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Perspektivní sektor konkrétní příležitosti

Energetický průmysl

HS 8409 – Části a součásti vhodné pro motory pístové

HS 8411 – Proudové motory, turbovrtulové pohony a ost. plynové turbíny

HS 8414 – Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory aj.

HS 8484 – Těsnění ap. výrobky kovoplastové; soubory, sestavy, mechanické 
ucpávky

HS 8502 – Elektrická generátorová soustrojí a rotační měniče

HS 8544 – izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Strojírenský průmysl

HS 8419 – Stroje, laboratorní přístroje, pro zpracovávání materiálů výrobními 
postupy změnou teploty

HS 8425 – kladkostroje a zdvihací zařízení, jiné než skipové výtahy; navijáky 
a vrátky; zdviháky

HS 8431 – Části a součásti jeřábů, vozíků, buldozerů, fréz aj.

HS 8448 – Zařízení přídavná stavů strojů na spřádání ap.

HS 8452 – Stroje šicí, nábytek, kryty, jehly aj. k strojům

HS 8455 – Stolice tratě válcovací válce pro ně

HS 8459 – Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

HS 8461 – Obráběcí stroje k hoblování, obrážení, drážkování, broušení ozubených 
kol aj. obráb. stroje

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8474 – Stroje na třídění, prosévání, oddělování ap. kamenů, zemin aj. 
nerostných hmot

Železniční a kolejová doprava

HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8606 – Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního 
pohonu

HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových 
vozidel

HS 8608 – kolejový svrškový upevňovací materiál a zařízení; mechanické přístroje 
a signalizační zařízení

Automobilový průmysl

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 9401 – Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka, jejich 
části

Obranný průmysl
HS 9302 – revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9304 – Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9308

Zdravotnický a farmaceutický 
průmysl HS 9402 – Lékařský, chirurgický, zubolékařský nebo zvěrolékařský nábytek

Zpracovatelský průmysl

HS 5607 – Motouzy, šňůry, provazy a lana, splétané, impregnované, potažené ap. 
kaučukem nebo plasty

HS 9609 – Tužky (jiné než čísla 9608), pastelky, kreslicí uhle, psací a kreslicí 
křídy aj.

Stavební průmysl HS 9406 – Montované stavby
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 ] Příležitosti  
pro rozvojovou spolupráci

kategorie vyspělosti země: lDC

Nigérie Nigérie má 190 mil. obyvatel (47 % celé Západní Afriky). Je největším vývozcem ropy a má nej-
větší zásoby zemního plynu v Africe. Právě světové ceny ropy jsou klíčové pro nigerijské hospodářství, 
ve kte rém ropa tvoří 90 % exportu a 75 % konsolidovaných příjmů vlády. Výkyvy v cenách ropy můžou 
být překážkou pro naplnění některých cílů rozvojových programů. Dalším problémem je teroristická 
skupina Boko Haram, která operuje zejména na severovýchodě země. Tato skupina má na svědomí tisíce 
mrtvých a desetitisíce zraněných, milióny vystěhovalých, dále poničenou infrastrukturu, strach a cel-
kové zbídačení obyvatelstva. Pro rozvoj země je klíčové urychlit tvorbu produktivních pracovních míst 
prostřednictvím růstu soukromého sektoru a zlepšení vzdělávání, zejména v oblasti řemesel. Nigerijská 
vláda usiluje prostřednictvím Economic recovery and Growth Plan 2017–2020 o provedení strukturálních 
reforem, které pomohou rozvoji země a celého regionu Západní Afriky.

 ▶ sektor stavebnictví

Přes Centrální banku Nigérie běží od roku 2013 do roku 2018 program na podporu bydlení Housing 
finance Development Program s alokovanou částkou 300 mil. USD. Cílem Housing finance projektu 
je zlepšit přístup k financování bydlení prohlubováním primárních a sekundárních hypotečních trhů 
v Nigérii. Projekt podpoří výstavbu nových domů a celkové institucionální prostředí, aby výstavba nových 
domů mohla růst rychleji, a i nízkopříjmové skupiny dosáhly na úvěr a mohly si pořídit důstojné bydlení. 
Projekt by měl pomoci stavebnictví nejen v krátkodobém horizontu, ale i do budoucna. 

 ▶ sektor vody a sanitace

Nigérie si klade za cíl lépe hospodařit s vodou, zavést a modernizovat zavlažování, zajistit občanům pitnou 
vodu, ochránit obyvatelstvo a území před povodněmi a lépe nakládat s odpadními vodami. Vláda chce 
zkvalitnit zavlažování na 20 tis. hektarech v severní Nigérii a upravit 2 800 hektarů ohro žených erozí. 
V Nigérii probíhá v oblasti vody a sanitace mnoho rozsáhlých projektů. Projekt Third National Urban 
Water Sector reform běžící do roku 2020 a disponující částkou 273 mil. USD má za cíl zlepšit přístup 
k pitné vodě. Projekt Transforming irrigation Management in Nigeria (2014–2022), jehož záměrem je 
zlepšit přístup k zavlažování a odvodňování a posílit institucionální opatření pro integrované hospodaření 
s vodními zdroji. Na projekt je alokováno 560 mil. USD. 

 ▶ sektor zemědělství

Vládní programy počítají s podporou zemědělců a venkova jako celku. Jejich snahou je podpořit far máře 
a zvýšit jejich průměrné mzdy pomocí zlepšení možnosti jejich odbytu, zajištěním modernějších technologii 
a zlepšením dopravní infrastruktury. Řada zemědělců dosáhne na půjčku v rámci pláno vaného poskytnutí 
100 tis. půjček, které budou poskytnuty pro malé a střední podniky. Zemědělství bude také podpořeno skrze 
výstavbu nových přehrad, modernizaci zavlažování, zefektivněním správy vod a ochranou před povodněmi.

Zdroj dat: http://www.worldbank.org

rwanda

Již od roku 2014 se růst rwandské ekonomiky zrychlil na tempa růstu pře-
sahující 6 %. S  růstem ekonomiky roste míra inflace a  zároveň úrokové 

míry centrální banky. S vyšší mírou inflace je nutné počítat i v příštích ob-
dobích. V zemi žije přes 12,1 mil. obyvatel a HDP na obyvatele je přibližně 
800 USD. Běžný účet vykazuje deficit, což ovšem odpovídá současnému stavu 
rozvoje rwandské ekonomiky.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

růst HDP (%) 6,0 6,1 7,2 7,8 8,0 7,5

HDP/obyv. (USD) 734 772 800 847 908 967

Míra inflace (%) 5,7 4,8 3,3 5,5 5,8 5,3

Nezaměstnanost (%) — — — — — —

Bilance běžného účtu 
(mld. USD) –1,4 –0,6 –0,9 –1 –1 –0,9

Populace (mil.) 11,6 11,8 12,1 12,4 12,7 13,1

konkurenceschopnost 58/138 107/137 108/140 — — —

Exportní riziko OECD 6/7 6/7 6/7 — — —

Odhad Mezinárodního měnového fondu Zdroj: MMF, OECD, sB, WEF

 ▶ V současné době jedná Evropská unie s rwandou o dohodě o ekonomic-
kém partnerství. 

 ▶ V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické 
fórum (WEf), se rwanda umístila na 108. pozici ze 140 srovnávaných eko-
nomik a dle OECD je stupeň exportního rizika 6/7.


