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DIVERZIFIKACE EXPORTU V NIGÉRII 

EXPORT DIVERSIFICATION IN NIGERIA 

 

My Hanh Nguyen, Jiří Sejkora 

 

Abstrakt: Tato stať se zabývá vývojem komoditní struktury exportu v Nigérii. 

Ta navzdory svému přírodnímu bohatství dosud nedokázala výnosy z něj 

plynoucí transformovat v dlouhodobý růst a rozvoj. Z analýzy komoditní 

struktury vývozu od roku 1995 vyplývá, že i přes formální prohlášení o 

záměrech diverzifikovat export podíl ropy na celkových vývozech nemá 

jednoznačnou tendenci klesat. Ve zkoumaném období bylo zaznamenáno 

nepatrné zlepšení v podobě zvýšení podílu sekcí SITC 6 a 7. Toto zlepšení je 

však stále vzhledem k hodnotám vyvážené ropy, která dlouhodobě představuje 

v průměru více než 90 % nigerijského exportu, relativně zanedbatelné. Příčiny 

tohoto stavu lze nalézt v mnoha faktorech, mezi něž můžeme zařadit špatný stav 

infrastruktury, nedostatečnou kvalifikaci lidských kapacit, i problémy 

s governance. 

 

Klíčová slova: diverzifikace exportu, Nigérie, SITC, vývoz ropy. 

 

Abstract: The paper examines the development of commodity structure of 

exports in Nigeria, which, despite the amount of natural resources, has not been 

able to transform these revenues into long-term and sustainable growth. Our 

analysis of Nigerian commodity structure of exports from 1995 up to now has 

shown that despite formal statements on the intentions to diversify the exports, 

the share of crude oil on the total amount of export does not imply any 

unambiguous downward trend. During the examined period, there has been a 

slight improvement in the form of an increase in the shares of sections SITC 6 

and 7. However, such improvement cannot be viewed as very significant, given 

the average value of crude oil exports, which in the long term exceeds 90% of 

Nigerian exports. There are several causes of such development, including 

poor infrastructure, insufficient qualification of human capacities or bad 

governance.  
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1 ÚVOD 

Nigérie je v současné době společně s Angolou jedním z nejvýznamnějších 

producentů ropy na africkém kontinentu. Objev ropných ložisek v kombinaci 

s příznivým stupněm zalidnění a následné ropné příjmy naznačovaly slibný 

hospodářský vývoj po vymanění z kolonialismu. Nejvýznamnější ložiska ropy 

se přitom nachází v Guinejském zálivu a deltě řeky Nigeru, kde probíhá 

pozemní těžba (Záhořík 2010, str. 117).  

S odstupem však začalo být zřejmé, že nerostné bohatství samo o sobě není 

dostačujícím předpokladem pro udržitelný ekonomický růst a rozvoj. Přírodní 

zdroje byly naopak identifikovány jako jedna z možných příčin stagnace 

zejména v tom smyslu, že příjmy pocházející pouze z jednoho zdroje mohou 

být příliš nestabilní, což má nepříznivý vliv na celou ekonomiku. 

Po předchozích zkušenostech proto začal být obecně kladen větší důraz 

na strategii diverzifikace exportu, ačkoliv jednotlivé země vykazují značně 

odlišný stupeň úspěchu při její implementaci do praktické hospodářské 

politiky. Většina zemí však má snahu prosazovat strukturální změny, jejímž 

nástrojem může být právě diverzifikace, a odklon od exportu primárních 

surovin k produktům zpracovatelského průmyslu náročnějších na pracovní sílu. 

To vše se může projevit v různých stránkách makroekonomického vývoje 

daného státu, neboť diverzifikace exportu je úzce napojena na mnoho 

ekonomických subjektů. V tomto důsledku také ovlivňuje celou ekonomickou 

strukturu. 

Cílem této statě je zhodnotit trendy ve vývoji struktury exportu v Nigerijské 

federativní republice (Nigérii) od roku 1995. Předmětem je především analýza 

změn ve sledovaném období a následně odhad perspektivních odvětví 

nigerijského exportu z hlediska diverzifikace, kterou považujeme za klíčový 

aspekt obchodně politické strategie. V první kapitole budou popsána 

východiska zahrnující vysvětlení úvodních pojmů a významu diverzifikace 

exportu v ekonomice. Zmíněny budou rovněž negativní důsledky příliš 

homogenní struktury vývozu, teoretická argumentace ve prospěch účelnosti 

prosazování diverzifikace a některé překážky její úspěšné implementace. 

Pro tuto část využijeme metodu deskripce, v rámci níž poukážeme na teoretické 

zdůvodnění, proč je důležité se touto problematikou zabývat.  V další kapitole 
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pro naplnění vymezeného cíle provedeme analýzu exportního portfolia Nigérie 

od roku 1995 až 2016. Průběžný vývoj v čase je systematicky analyzován 

na základě dat rozčleněných dle kategorizace SITC, Rev. 4. Zdrojem analýzy 

jsou data publikovaná UNCTAD, jež jsou ve své původní podobě uváděna 

v amerických dolarech. Vycházíme přitom ze statistiky zbožové struktury 

mezinárodního obchodu Nigérie, konkrétně exportu podle skupin zboží v USD, 

se všemi vývozními partnery. V další části analýzy využijeme indexu 

diverzifikace a indexu koncentrace, a provádíme odhad položek nigerijského 

portfolia nejvýznamnějších pro vývoz ve zkoumaném časovém období. 

V závěru deduktivní metodou zhodnotíme dosavadní úspěšnost diverzifikace 

exportu.  

Přestože obecně platí, že u statistických dat z rozvojových zemí je třeba mít 

na paměti jejich spíše orientační charakter, v případě dat týkajících 

se mezinárodního obchodu, na nějž se tato stať zaměřuje, je lze považovat 

za poměrně spolehlivá, což je dáno relativně dobrou evidencí obchodu 

se zahraničím. Uvedené názvy podpoložek dle klasifikace SITC jsou 

ponechány v anglickém jazyce pro jednodušší orientaci v nomenklatuře.  

2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 

Tato kapitola přiblíží význam diverzifikace exportu v ekonomice jako klíčové 

strategie ke snížení závislosti na přírodních zdrojích, která by měla vést k lépe 

udržitelnému hospodářskému růstu. Následně budou popsány možnosti členění 

mezinárodního obchodu se zbožím podle standardů vybrané mezinárodní 

organizace (OSN). 

2.1 Význam diverzifikace exportu v ekonomice 

Strategie diverzifikace exportu je po zkušenostech z historie doporučována 

zemím, jejichž ekonomika je neúnosně závislá na exportu pouze úzké skupiny 

surovin. Pod diverzifikací exportu přitom rozumíme změnu ve složení 

existujícího exportního portfolia, či rozpínání produkce skrze více sektorů 

ekonomiky (Samen 2010, str. 4). Může tím být míněno i rozšíření vývozních 

oblastí neboli změny teritoriální struktury vývozu, nicméně tato stať se bude 

zaměřovat na komoditní strukturu. Exportními komoditami, na kterých jsou 

země obvykle závislé, přitom nemusí být pouze nerostné suroviny, 

ale např. i produkty zemědělství. Struktura vývozu je přitom přímo závislá 

na samotné struktuře ekonomiky.  
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Diverzifikaci lze rozčlenit na několik druhů. Pod horizontální rozumíme 

diverzifikaci uvnitř primárního, sekundárního nebo terciárního sektoru. 

Do určitého portfolia exportních výrobků v rámci jednoho sektoru jsou v tomto 

případě přidávány další položky. Vertikální diverzifikace představuje přesun 

z jednoho sektoru do druhého, čehož by mělo být dosaženo zpracováním 

surového materiálu a zvýšením přidané hodnoty. Tím by měla být zvýšena 

stabilita ekonomiky, jelikož zpracované výrobky jsou obvykle odolnější vůči 

cenovým výkyvům. Při diagonální diverzifikaci dochází k přesunu dovezeného 

„inputu“ do sekundárního a terciárního sektoru. Úspěšnost diverzifikace je 

ovšem závislá na mnoha předpokladech, mezi něž lze řadit např. technologie 

či kapitálové investice. Kombinace horizontální a vertikální diverzifikace, 

které jsou uváděny jako podmínka dlouhodobě udržitelného růstu taženého 

vývozem, je možné dosáhnout přidáním nových exportních položek 

nebo změnou vzájemného podílu (Ibid.). 

V další řadě je vhodné uvést některé teoretické modely, jež podporují legitimitu 

diverzifikace exportu jako vhodné strategie k dosažení stabilního růstu. Mezi 

ně patří Markowitzova teorie portfolia (1991), která se diverzifikací zabývá 

převážně na mikroekonomické úrovni. Snížení nejistoty je v tomto modelu 

vnímáno jako hlavní důvod pro diverzifikaci portfolia z pohledu investorů. 

Love (1979) a Strobl (2009) však Markowitzův model rozšiřují o diverzifikaci 

exportu v prostředí rozvojových zemí. S použitím přístupu teorie portfolia 

se zabývají závislostí mezi fluktuacemi cen a diverzifikací exportu a jejich 

vlivem na příjmy z vývozu. Diverzifikace je přitom pokládána za stabilizující 

strategii pouze do určitého bodu, neboť při dosažení příliš vysokého stupně 

diverzifikace mohou náklady převýšit možné výhody z větší stability. 

Upozorňují totiž na to, že při diverzifikaci dochází k obětování některých 

přínosů plynoucích ze specializace a komparativních výhod. Volba vývozní 

politiky je tak vždy kompromisem mezi rizikem a výnosy z exportních aktivit, 

přičemž výše výnosu závisí mj. na míře averze k riziku. Z porovnání dat mezi 

zeměmi však autoři přiznávají nezanedbatelné zvýšení výnosů při posunu 

k optimálnější struktuře exportu.  

Studie Hausmanna a Rodrika (2002) se rovněž zabývá diverzifikací exportu, 

ovšem ve vztahu k příjmu na hlavu. Autoři zdůrazňují roli podnikatelů 

v investičních rozhodnutích a hledání příležitostí. Ačkoliv je jejich pozice 

zpočátku obtížná, jelikož nejistota na novém trhu je vysoká, sociální návratnost 

jejich aktivit (v angl. originále social rentability) je pro zbytek soukromého 

sektoru nezanedbatelná. Stát by v tomto ohledu měl hrát význačnou roli, neboť 

by podporou podnikatelů na úkor méně produktivních sektorů měl 
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zprostředkovaně povzbudit změny ve struktuře ekonomiky a hospodářský růst 

(Ibid., str. 17). 

Vlády při diverzifikaci obvykle cíleně směřují ke zpracovaným výrobkům, 

které by, jak bylo zmíněno výše, měly přinést stabilnější příjmy. Na příkladu 

Číny či Indie lze právě tento příklad významu exportních příležitostí 

demonstrovat, alespoň co se týče výrobků zpracovatelského průmyslu 

či služeb. Vývoz zaměřený převážně na produkty zemědělství nebo na nerostné 

suroviny přitom odráží i samotnou ekonomickou strukturu země, včetně 

sektorového rozložení pracovního trhu (ačkoliv jej ve všech případech neodráží 

zcela důsledně). Na rozdíl od primárních komodit je však sektor 

zpracovatelského průmyslu spíše pracovně náročný, čímž je pozitivně 

ovlivněna zaměstnanost. Přínosem diverzifikace je pak vedle snížení nestability 

příjmů z exportu i zvýšení přidané hodnoty, což by mělo přispět ke zlepšení 

výkonu ekonomiky. Zároveň přináší spill over efekty ve formě 

technologických změn, které jsou při homogenní struktuře exportu (zejména 

při té s nízkou přidanou hodnotou) spíše limitované. Mezi další podobné efekty 

lze řadit inovace a technologický transfer (přestože ten má různou míru úspěchu 

v závislosti na schopnosti adaptability jednotlivých zemí) v případě 

rozvojových zemí, které jsou současně spill over efekty mezinárodního 

obchodu a otevření ekonomiky. Diverzifikace s sebou tedy nutně nese 

i strukturální změny v ekonomice, neboť obnáší realokaci zdrojů. 

Acemoglu a Zilliboti (1997) také zdůrazňují, že více příležitostí 

pro diverzifikaci exportu umožňuje přesun zdrojů do jednotlivých sektorů 

takovým způsobem, který umožní maximalizaci jejich produktivity. Základní 

předpoklady přitom tvoří to, že chudé ekonomiky trpí nedostatkem kapitálu, 

v jehož důsledku investují do takových aktiv, které jsou sice méně riskantní, 

ale také méně produktivní. Protože v počátečních fázích ekonomického vývoje 

existuje méně příležitostí pro diverzifikaci, riziko je rozložené pouze na několik 

ekonomických subjektů. V důsledku omezených možností rozprostřít riziko 

tak dochází ke zpomalení růstového procesu.  

Z předchozích odstavců vyplývá, že negativa příliš homogenní struktury 

vývozu v zásadě tkví ve zranitelnosti ekonomiky vůči externím šokům (mimo 

jiné), a to především v podobě volatilních cen komodit v důsledku nestabilní 

poptávky na světových trzích, na nichž jsou exportní sektory závislé. Volatilita 

cen může v krátkém časovém období významně snížit příjmy z exportu 

a zhoršit tak směnné relace, čímž způsobuje větší náchylnost ke krizím. Tento 

efekt patří mezi nepříznivé vlivy přírodních zdrojů na ekonomiky surovinově 
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bohatých zemích, jimiž se blíže zabýval Richard Auty (1993) ve svém konceptu 

prokletí přírodních zdrojů. V takovém případě mají ostatní sektory soustředící 

se na export zboží tendenci zaostávat, neboť jsou v porovnání s expandujícím 

sektorem méně výnosné. Ústup ostatních vývozních sektorů však může 

ekonomiku poškodit, jestliže by za jiných podmínek měly potenciál k růstu.  

Vedle ekonomických rizik lze rozlišit i rizika politická, jež se pojí se závislostí 

na omezené skupině výnosných komodit (Collier 2009). Projevují se v rizicích 

špatného vládnutí; především při propojení politických a ekonomických otázek, 

kdy ekonomické zájmy úzké skupiny vstupují do formulace institucionálního 

rámce takovým způsobem, který je pro většinu společnosti a potažmo pro 

udržitelný hospodářský růst nevhodný či škodlivý. Špatné vládnutí se přitom 

neomezuje výhradně na autoritářské režimy, neboť se objevuje 

i v demokratických zemích. V obou případech jej však lze charakterizovat 

nízkou transparentností, omezenou občanskou participací a klientelismem. 

Z konceptu „surovinového prokletí“ je zřejmé, že přírodní zdroje mohou 

představovat současně příležitost i potenciální překážku ekonomického růstu. 

Zároveň jsou však jedním ze stěžejních bodů argumentace podporujících 

účelnost diverzifikace exportu pro ekonomiku.  

Při formulaci politik směřujících k diverzifikaci exportu je nutné brát v potaz 

širokou škálu faktorů, které ovlivňují chování ekonomických subjektů. V první 

řadě je vhodné zajistit prostředí podporující exportní příležitosti. 

Na makroekonomické úrovni tím máme na mysli především cla, tarifní 

a netarifní opatření k podpoře vývozu, výhodný směnný kurz a další. Zásadní 

je tedy obchodní politika státu, což zahrnuje i členství v mezinárodních 

organizacích či regionálních integracích. Na úrovni státu lze vývoz podpořit 

vhodným institucionálním zázemím, které může zahrnovat poskytování 

financování exportu pomocí vývozních úvěrů, pojištění vývozních pohledávek, 

investiční pobídky či dostatečnou informační podporu (Štěrbová 2013). Dále 

se jedná o dostatečnou infrastrukturu a omezení administrativních bariér včetně 

podpory podnikání. 

Podprůměrná kvalita či absence výše zmíněných faktorů ve většině 

rozvojových zemích však oslabuje konkurenceschopnost vývozců a omezuje 

schopnost využít exportních příležitostí. Za účelem zamezení negativním 

důsledkům slabého institucionálního rámce se vláda může zaměřit 

na tzv. vývozní zóny (export processing zones, EPZs) či speciální ekonomické 

zóny (special economic zones, SEZs). SEZs jsou přitom definovány jako širší 

pojem ve vztahu k EPZs, jelikož SEZs mohou kromě zpracovatelských výrobků 
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zahrnovat i produkty zemědělství, turismus či trh nemovitostí (Wang a Chu 

1984, str. 2). Existence těchto zón zdůrazňuje komplexnost transformace 

v moderní sektor zahrnující zpracovatelský průmysl i služby, poněvadž 

vyžaduje komplementaritu výrobků a vstupů v dalších odvětvích, dostatečné 

know how, i infrastrukturu. 

2.2 Klasifikace mezinárodního obchodu se zbožím a měření 

diverzifikace exportu 

Za účelem zhodnocení trendů ve struktuře vývozu bude využita Standardní 

mezinárodní obchodní klasifikace SITC (Standard International Trade 

Classification) publikovaná organizací OSN. Verze Rev. 4 sestává z 10 

kategorií, jež jsou dále děleny do pětiúrovňové struktury; jednočíselného 

až pětičíselného kódu (UnctadStat 2018). Tato stať vyžije nejvýše třímístné 

členění dle sekcí a podskupin. V tabulce č. 1 jsou uvedeny základní kategorie. 

Za sekce zahrnující vyšší přidanou hodnotu jsou přitom obvykle považovány 

SITC 6, 7 a 8. 

Tabulka 1: Kategorie SITC Rev. 4 

SITC 0 - potraviny a živá zvířata SITC 5 - chemikálie a příbuzné výrobky 

SITC 1 - nápoje a tabák SITC 6 - tržní výrobky tříděné hlavně 

podle materiálu 

SITC 2 -  suroviny nepoživatelné, 

s výjimkou paliv 

SITC 7 - stroje a dopravní prostředky 

SITC 3 - minerální paliva, maziva a 

příbuzné materiály 

SITC 8 - průmyslové spotřební zboží 

SITC 4 - živočišné a rostlinné oleje, tuky a 

vosky 

SITC 9 - komodity a předměty obchodu 

jinde nezatříděné 

Zdroj: UnctadStat 2018, upraveno autory 

Dále v této stati využijeme vybrané ukazatele naznačující míru diverzifikace 

exportu. Jedním z nich je tzv. index diverzifikace, který měří odchylku 

struktury domácího vývozu či dovozu od světové struktury. Index se pohybuje 

v hodnotách mezi 0 a 1, přičemž čím blíže se výsledek blíží 1, tím větší je rozdíl 

od světového trendu. Dalším ukazatelem je index koncentrace, známý také jako 

Herfindahl-Hirschmann Index (HHI). Výpočet HHI probíhá přes sumu podílů 

jednotlivých podpoložek na celkovém exportu. Úpravou vzorce o počet 

vyvážených podpoložek je dosaženo normalizovaného HHI, jehož hodnota 
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se pohybuje v rozmezí mezi 0 a 1. Hodnota blíže 1 naznačuje, že je vývoz 

či dovoz země koncentrován pouze na několik produktů (Hunt et al. 2014). 

3 VÝSLEDKY 

Před objevením ropných ložisek v roce 1956 (Divvuri 2006, str. 33) byla 

nigerijská ekonomika založena především na zemědělství. S nárůstem vývozu 

ropy v 60. letech však byla většina produkčních kapacit přesunuta do těžebního 

sektoru. Ropa se stala zásadním zdrojem příjmu, a i v současné době stále 

zastupuje největší podíl na celkovém exportu. Od druhé poloviny 70. let však 

Nigérie začala alespoň ve své rétorice klást větší důraz na diverzifikaci vývozu. 

Mezitím také prošla reformami v rámci Structural Adjustment Programme. 

Za účelem diverzifikace začaly být zakládány instituce jako Nigerian Export 

Promotion Council (NEPC) a další, přičemž v 90. letech začaly být zřizovány 

rovněž EPZs, které jsou pod správou instituce NEPZA (Nigerian Export 

Processing Zones Authority) (Adenugba 2013). Ze seznamu 34 EPZs je však 

v současnosti v provozu necelá polovina, přičemž značná část se soustředí 

na aktivity těžařských společností (NEPZA nedatováno). 

Na grafu č. 1 vidíme strukturu nigerijského exportu od roku 1995 do roku 2016 

dle klasifikace SITC. Na první pohled je zřejmé, že sekce mimo 

SITC 3 zastávají během celého sledovaného období velmi nízký podíl. 

Navzdory tomu by však neměl být opomíjen význam ostatních sektorů 

v ekonomice mimo těžařský průmysl, neboť např. sektor zemědělství podle 

údajů z roku 2010 stále zaměstnává na 31 % ekonomicky aktivního 

obyvatelstva (WBG 2018a). Nejvýznamnější podíl v sekci SITC 3 přitom 

zastává podskupina [333] - Petroleum oils, oils from bitumin. materials, crude, 

který kolísá mezi 73 % a 93 % (z celkového exportu). Od roku 2014 podíl sekce 

SITC 3 klesl o 5,3 p. b., nicméně to je spíše výsledkem nízkých cen ropy, neboť 

sledujeme strukturu hodnotovou, nikoliv objemovou. 
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Graf 1: Struktura exportu podle klasifikace SITC mezi lety 1995–2016 (v %) 

 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Tabulka č. 1 znázorňuje opět zbožovou strukturu jako podíl na celkovém 

vývozu. Jedinými sekcemi, jež v průměru přesáhly alespoň jedno-procentuální 

podíl, jsou sekce SITC 0 a SITC 2.  Pod nimi se nachází sekce SITC 6 

s průměrným 0,99% podílem a SITC 7 s 0,66% podílem na celkovém vývozu, 

přičemž oba se v dlouhodobém horizontu podařilo navýšit. Ačkoliv jsou tyto 

podíly relativně k sekci SITC 3 velice nízké, v rámci neropného vývozu 

představují významnou součást exportu.  

Tabulka 2: Struktura exportu podle klasifikace SITC (v %) 

 Rok 1995 2000 2005 2010 2013 2015 2016 

SITC 0 2,87 % 0,72 % 1,49 % 1,50 % 1,83 % 2,68 % 3,33 % 

SITC 1 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,18 % 0,11 % 0,19 % 0,23 % 

SITC 2 2,66 % 0,71 % 1,17 % 1,34 % 1,58 % 2,35 % 2,62 % 

SITC 3 91,61 % 97,46 % 95,25 % 93,68 % 94,54 % 91,32 % 89,44 % 

SITC 4 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 

SITC 5 0,52 % 0,05 % 0,09 % 0,27 % 0,17 % 0,22 % 0,32 % 

SITC 6 1,54 % 0,45 % 0,89 % 1,62 % 0,90 % 1,35 % 1,65 % 

SITC 7 0,29 % 0,16 % 0,43 % 0,92 % 0,43 % 0,85 % 1,10 % 

SITC 8 0,22 % 0,04 % 0,08 % 0,26 % 0,19 % 0,50 % 0,61 % 

SITC 9 0,02 % 0,00 % 0,02 % 0,13 % 0,14 % 0,44 % 0,52 % 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 
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Tabulka č. 3 ukazuje 3 nejvýznamnější podskupiny, které uvnitř své sekce 

SITC zastávají nejvyšší podíl. Zvýrazněny jsou potom ty, jejichž podíl uvnitř 

jednotlivé sekce přesahuje 40 % a zároveň podíl jejich sekce na celkovém 

exportu není zanedbatelný. V sekci SITC 0 dominuje položka [072] (kakao), 

jež výrazně zvyšuje celý podíl této sekce na celkovém vývozu. Nigérie však 

byla významným vývozcem kakaa již před objevením ropných ložisek, 

přestože podíl kakaa a jiných zemědělských produktů jako např. palmového 

oleje od druhé poloviny 60. let rychle klesal ve prospěch ropy (OEC 

nedatováno). Nelze proto tvrdit, že by alespoň hodnotové zvýšení vývozu 

některých zemědělských produktů bylo cíleným výsledkem změny v obchodní 

či hospodářské politice po objevení ropy. Na podílu sekce SITC 2 převyšujícím 

1 % se podílí více položek relativně rovnoměrným dílem – především však 

méně zpracované dřevo, přírodní kaučuk a další. Jedná se tedy o zboží s pouze 

nízkou přidanou hodnotou. Tento problém reflektovala nigerijská vyhláška 

z roku 1992, která byla vydána za účelem omezení vývozu nezpracovaných 

výrobků a surových materiálů, tedy jak produktů zemědělství, tak nerostů atd. 

(WTO 2017, str. 45). Tyto produkty tak podléhají poplatku z vývozu 

předepsaného institucí na podporu exportu, NEPC, což však může být 

pro rozvoj hospodářství dvousečnou zbraní.  

Tabulka 3: Nejvýznamnější exportní podskupiny podle průměrného podílu od 

roku 1995–2016 

Podskupina SITC Průměrný 

podíl na 

celkovém 

exportu 

Průměrný 

podíl 

uvnitř 

sekce 

[036] Crustaceans, mollusks and aquatic invertebrates 0,181 % 10,45 % 

[057] Fruits and nuts (excluding oil nuts), fresh or dried 0,157 % 8,88 % 

[072] Cocoa 1,134 % 63,41 % 

SITC 0 1,789 % 
 

[112] Alcoholic beverages 0,013 % 33,32 % 

[121] Tobacco, unmanufactured; tobacco refuse 0,003 % 7,56 % 

[122] Tobacco, manufactured 0,059 % 52,51 % 

SITC 1 0,080 % 
 

[222] Oil seeds and oleaginous fruits (excluding flour) 0,218 % 15,79 % 

[231] Natural rubber & similar gums, in primary forms 0,455 % 24,64 % 

[247] Wood in the rough or roughly squared 0,147 % 9,91 % 

SITC 2 1,462 % 
 

[333] Petroleum oils, oils from bitumin. materials, crude 84,848 % 90,13 % 

[334] Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 3,187 % 3,40 % 

[343] Natural gas, whether or not liquefied 4,785 % 5,10 % 

SITC 3 94,114 % 
 

[421] Fixed vegetable fats & oils, crude, refined, fractio. 0,014 % 28,54 % 
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Podskupina SITC Průměrný 

podíl na 

celkovém 

exportu 

Průměrný 

podíl 

uvnitř 

sekce 

[422] Fixed vegetable fats & oils, crude, refined, fract. 0,013 % 47,53 % 

[431] Animal or veg. oils & fats, processed, n.e.s.; mixt. 0,001 % 14,77 % 

SITC 4 0,030 % 
 

[553] Perfumery, cosmetics or toilet prepar. (excluding soaps) 0,032 % 14,89 % 

[562] Fertilizers (other than those of group 272) 0,033 % 13,62 % 

[571] Polymers of ethylene, in primary forms 0,042 % 15,54 % 

SITC 5 0,230 % 
 

[611] Leather 0,538 % 54,96 % 

[651] Textile yarn 0,062 % 5,86 % 

[684] Aluminium 0,095 % 9,62 % 

SITC 6 0,987 % 
 

[723] Civil engineering & contractors' plant & equipment 0,026 % 4,80 % 

[764] Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 0,023 % 5,44 % 

[793] Ships, boats & floating structures 0,395 % 54,57 % 

SITC 7 0,625 % 
 

[851] Footwear 0,082 % 32,08 % 

[893] Articles, n.e.s., of plastics 0,032 % 15,36 % 

[899] Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 0,050 % 10,97 % 

SITC 8 0,245 % 
 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Další významná zbožová podskupina, [611] Leather, se nachází v sekci SITC 

6. Hodnotově se od začátku sledovaného období nezvýšila ani dvakrát, ačkoliv 

podílově se význam této položky spíše zvyšuje, byť s častými výkyvy. V rámci 

své exportní strategie Nigérie vytváří snahu přesunout se od vývozu surové 

kůže a polotovarů k vývozu finálních produktů, ačkoliv to je stěžováno 

omezenou kapacitou místních společností takové produkty vyrábět. 

S podobným problémem se ovšem potýká více afrických zemí. Pokud by tedy 

Nigérie dokázala své kapacity rozšířit rychleji než jiné země, mohlo by to 

představovat do budoucna výhodu. Studie zabývající se možnostmi rozvoje 

kožedělného průmyslu uvnitř EPZs v Nigérii, kde je nejvýznamnějším region 

Kano, určila jako hlavní překážky nepřímé náklady spojené především 

s infrastrukturou, jež dále prohlubují problémy s nájmem, elektřinou, 

telefonními službami či službami spojenými s obchodem – např. externí 

poradenství atd. (Amakom 2006, str. 5–11).  

V sekci SITC 7 převažuje podskupina [793] Ships, boats & floating structures. 

Potenciál loďařského průmyslu je dle odhadů nezanedbatelný i v důsledku 

toho, že Nigérie je jedním z nejvýznamnějších výrobců oceli v západní Africe, 
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na kterou je loďařský průmysl navázaný, ovšem domácí poptávka nedokáže trh 

zcela pokrýt (Abayomi 2016, str. 59).  

Relativní význam tedy mají podskupiny uvnitř sekcí SITC 0, 2, 6 a 7. Graf č. 2 

ukazuje jejich vývoj v průběhu let v absolutních hodnotách. Jelikož však 

vykazují mnoho nestabilních výkyvů, využijeme klouzavého průměru 

s vyhlazenými čtyřletými výkyvy, který nám umožní lépe rozpoznat 

dlouhodobý trend vývoje. Vidíme, že dlouhodobě se jejich vývoz v absolutních 

hodnotách zvyšuje, ačkoliv v posledních letech jejich hodnota spíše klesá. 

V porovnání s hodnotami z tabulky č. 2 se však procentuální podíl zmíněných 

sekcí od roku 2013 naopak zvyšuje.  

Graf 2:  Hodnotový vývoj vybraných sekcí SITC mezi lety 1995–2016 (v tisících 

dolarů) 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Graf č. 3 ukazuje vývoj indexu koncentrace a indexu diverzifikace od roku 

1995 do roku 2015. Přestože se ani jeden z indikátorů nepohybuje v příliš 

příznivých hodnotách z hlediska diverzifikace, HHI má přinejmenším 

v posledních letech sestupný trend, což může být výsledkem zvýšení počtu 

vyvážených položek podle třímístné klasifikace SITC, s nímž konstrukce HHI 

pracuje. Od roku 2010 počet podskupin přesáhl 200 v porovnání se 168 v roce 

1995 (UnctadStat 2018). 

Index diverzifikace klesající trend v posledních letech nemá, nicméně to je 

třeba zohlednit se světovou strukturou vývozu, jelikož hodnota ukazatele 

je ke světovému trendu relativní. Vzestupný trend proto může být spíše 
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výsledkem větších změn ve světovém exportu. Oba ukazatele nicméně 

z dlouhodobého pohledu klesají, byť relativně pomalu. Pokles cen ropy 

by proto neměl být považován za jediný důvod poklesu podílu podskupiny 

[333] Petroleum oils, oils from bitumin. materials, crude, přestože 

je v posledních letech zřejmě nejvýznamnějším faktorem. 

Graf 3: Index diverzifikace a koncentrace od roku 1995–2015 

  

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Pomalá diverzifikace je mj. důsledkem špatné infrastruktury (Adenikinju 

et al. 2002), která omezuje možnosti rozvoje zpracovatelského průmyslu. Ten 

zůstává od roku 1996 relativně slabý, neboť vývoz zpracovatelských výrobků 

nepřesáhl 6,5 % z celkového exportu zboží. Od roku 1996 však stoupl zhruba 

o 5,4 p. b. (WBG 2018a). Mezi další překážky patří obtížná dostupnost úvěrů, 

nevýhodné zdanění a další, což nevytváří příliš příznivé podnikatelské 

prostředí. I v rámci EPZs se vyskytují nedostatky administrativního charakteru 

spojené s nadměrnou byrokracií a korupcí, přičemž účelem EPZs by mělo být 

takové překážky spíše odstraňovat. To je zřejmé i z hodnocení Doing Business, 

ve kterém se Nigérie v roce 2017 umístila na 169. místě ze 190 (WBG 2018), 

což je také jedním z důvodů omezeného přílivu přímých zahraničních investic, 

jež by mohly diverzifikaci exportu podpořit. V tom se odráží rovněž politické 

problémy země, které odrazují potenciální domácí i zahraniční investory, 

nehledě na složitou etnoregionální domácí situaci na pozadí bojů o přístup 

k přírodním zdrojům.  

Nigerijská vláda reagovala na své strukturální problémy spuštěním plánu 

Nigerian Industrial Revolution Plan, jenž by měl zvýšit přidanou hodnotu 

zpracovatelského průmyslu na 10 % HDP do roku 2020 (WTO 2017, str. 76), 

přičemž v roce 2016 tato hodnota dosahovala 8,76 % (WBG 2018a). Na nízké 

přidané hodnotě vyvážených produktů se přitom nemusí podílet pouze 

zemědělské produkty a primární komodity, ale také vysoká hodnota 

dovážených inputů. Nigérie má přitom výhodu levné pracovní síly a existence 
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„demografické dividendy“, neboť její populace je široká a má vysoké procento 

ekonomicky aktivních obyvatel. To vše by jí mělo napomoci při snaze 

o diverzifikaci, nicméně do této doby se zdá, že vnitřní problémy země 

v podobě nerozvinuté infrastruktury, nedostatku vzdělaných a kvalifikovaných 

pracovníků, a obtížné politické situace úspěšnějším pokusům o diverzifikaci 

brání.  

4 ZÁVĚR 

Cílem této statě bylo zhodnotit trendy ve vývoji komoditní struktury vývozu 

v Nigérii ve vztahu k obecně doporučované diverzifikaci. V první kapitole bylo 

nejdříve nastíněno, z jakých důvodů je pro ekonomiku vhodné podporovat 

diverzifikaci exportu, mezi něž byla řazena zejména volatilita příjmů z vývozu. 

Rovněž byly uvedeny některé problémy, které se k praktické implementaci této 

politiky pojí, možné druhy diverzifikace, a v této stati použitá klasifikace 

mezinárodního obchodu se zbožím. 

Data zkoumaná od roku 1995 ukázala, že se dosud nepodařilo vývoz výrobků 

mimo ropný sektor zvýšit natolik, aby se dlouhodobě snížil podíl vývozu ropy. 

Ačkoliv tedy v některých letech vývoz sekce SITC 3 (zahrnující ropu) klesl, 

jeho podíl představoval v celém sledovaném období drtivou většinu. Mimo 

vývoz ropy jsou nejvýznamnějšími odvětvími kávový, lodní a kožedělný 

(potažmo obuvnický) průmysl; v relativně menším podílu je pak zastoupen 

petrochemický průmysl v rámci sekce SITC 5. Nepočítaje vývoz ropy, 

představují sekce SITC 0 a 2 dlouhodobě nejvýznamnější podíl. Jedná se ovšem 

o položky s nižší přidanou hodnotou, přičemž produkty zemědělství byly pro 

nigerijský vývoz významné již před objevením ložisek ropy. V průběhu let 

však lze zaznamenat určitý nárůst podílu sekcí SITC 6 a 7, které jsou 

považovány za ty zahrnující výrobu s vyšší přidanou hodnotou, byť je jejich 

nárůst pouze pomalý. Index diverzifikace a index koncentrace ukázal nepatrné 

zlepšení od roku 1995, což bylo dáno také rozšířením počtu vyvážených 

podskupin.  

Při zohlednění ekonomické vybavenosti Nigérie lze soudit, že by měla 

příležitosti k rozvoji svého zpracovatelského průmyslu, ovšem soukromý 

sektor je v tuto chvíli stále slabý a jako destinace pro přímé zahraniční investice 

je země řazena mezi méně stabilní státy. Složitá byrokracie, slabá vláda práva 

a politické problémy nejen odrazují investory, ale také brání v rozvoji 

potenciálu ostatních exportních odvětví mimo ropný sektor. Jestliže jsou ropné 

příjmy přijímány vládnoucími elitami, pak je také nasnadě, že diverzifikace 
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nemusí být nezbytně v jejich zájmu. Pokles cen ropy proto může být vnímán 

jako výstražné znamení zdůrazňující naléhavost strukturálních reforem 

v ekonomice, které by podpořily rozvoj a konkurenceschopnost odvětví, 

jež byla v důsledku růstu ropného sektoru zanedbána. Diverzifikace exportu 

v surovinově bohatých zemích je však nepochybně obtížná i ve fungujících 

státech, tudíž se lze oprávněně domnívat, že v prostředí Nigérie bude tento úkol 

nesrovnatelně náročnější. 

AFILACE 

Tato stať vznikla v rámci řešení projektu IGA Vysoké školy ekonomické 

v Praze č. F2/3/2018 „Strukturální problémy subsaharských ekonomik“. 
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