
Zahraničněpolitické priority Nigérie 

Nigérie, 8. nejlidnatější stát na světě a největší africká ekonomika, zažívá období ekonomického 

boomu a od toho se odvíjí i jejich zahraniční politika. Jako člen a ekonomicky i populačně nejsilnější 

stát uskupení ECOWAS (Hospodářské společenství západoafrických států) je Nigérie hlavní síla v 

rozvoji regionu a jeho přeměnu ze zemí třetího světa do zemí s rozvinutou ekonomikou a zlepšenými 

podmínkami pro život. 

Největší váhu v zahraniční politice Nigérie hraje její nerostné bohatství. Nigérie díky své těžbě ropy 

(8. největší vývozce ve světě a největší v Africe) měla vždy dobré vztahy se zeměmi Evropské unie i 

USA, kam míří přibližně 42% vývozu ropy.  Ropa je pro Nigérii největší zdroj státních příjmů, tvoří 90% 

veškerých příjmů z exportu a zároveň se podílí na hrubém domácím produktu z 80%. Díky ropy má 

Nigérie velmi dobrý vztah s Nizozemím, protože 21% celkové produkce ropy v Nigérii spadá na 

holandskou společnost Shell. 

S Evropskou unií Nigérie stále udržuje velmi dobré vztahy. Nigérie byla zařazena do 10. Evropského 

rozvojového programu v letech 2008-2013, během nichž Evropská unie investovalo v Nigérii 677 

milionu euro, které směřovali na zlepšení lidských práv, bezpečnosti a reforem vlády. I díky tomuto 

programu je Nigérie ochotna spolupracovat s EU na projektu Trans-saharského plynovodu. 

Nigerijský vládní projekt, Nigeria Gas Master Plan, o kterém v současné době jedná s EU, velmi 

ovlivňuje jejich zahraniční politiku. Pokud by se tento plynovod uskutečnil, znamenalo by to pro 

Nigérii stálého odběratele plynu pro následujících několik dekád, což by jim zajistilo dostatečné 

finanční prostředky pro pokračující rozvoj země. Pro Evropskou unii by tento plynovod znamenal 

snížení závislosti na plynu z Ruska, proto je velmi pravděpodobné, že se tento projekt uskuteční. 

Do Nigérie se ke konci července roku 2014 rozšířila epidemie krvácivé horečky eboly, která se 

postupně šíří celou západní Afrikou. Samotná Nigérie nemá dostatečně kvalitní lékařskou péči ani na 

kontrolu šíření eboly. Proto problém řeší i ostatní země (USA, Velká Británie, Francie, Čína), ale také 

mezinárodní organizace Lékařů bez hranic. Nigerská vláda spustila osvětovou kampaň mezi 

obyvatelstvem a vyslala zdravotnický personál do nejvíce oslabených míst a na hraniční přechody. 

Přestože nigerijský zdravotnický systém není dokonalý, WHO (World Health Organization) se spoléhá 

na Nigérii, jako nejrozvinutější stát v regionu, na pomoc ostatním státům v západní Africe v boji s 

touto nemocí.  

Za pozornost určitě stojí rostoucí angažovanost Číny, která je už teď největším nigerijským 

importérem (asi 16,1% importu). Čína vidí v Nigérii velkého odběratele levných výrobků čínských 

továren a také budoucího partnera pro ropný průmysl. Zde ale naráží na tvrdou konkurenci tradičních 

nigerijských odběratelů ropy (EU, USA), kteří stále odebírají většinu nigerijské ropy.  

Nigerijská zahraničněpolitické priority se odvíjejí od její těžby ropy, hlavního tvůrce HDP. Díky tomu 

má velmi silný partnerské vztahy se západními zeměmi. Poslední dobou se ale rozrůstá spolupráce s 

Čínou, která vidí Nigerii jako svojí zásobárnu ropy a plynu. 

 

 


