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Africké ekonomiky v sobě skrývají obrovský potenciál. Odemknout ho nově pomáhá i Africká 

kontinentální zóna volného obchodu (AfCFTA), která vstoupila v platnost v letošním roce. 

Díky tomu vznikl zcela unikátní celoafrický trh sdružující všech 55 států s jednou a čtvrt 

miliardy lidí1 a celkovým HDP ve výši 2,5 trilionu dolarů (Eurostat 2019: 1, PWC 2019: 3). 

Jedná se o významný krok k posílení udržitelného ekonomického růstu kontinentu, 

který zahrnuje nejrychleji rostoucí ekonomiky světa. Posiluje také postavení Afriky 

jako aktéra, jehož podíl na světovém obchodu dosahuje prozatím pouhých 3 % (GIZ 2019).  

Průměrný růst HDP subsaharské Afriky činí 3,5 %.2 Ve vybraných státech je dokonce více 

než dvojnásobný3 (IMF 2019). Distribuce příjmů přesto neodpovídá potřebám obyvatel. 

Jak ukazuje Graf 1, k těm nejchudším a nejvíce zranitelným se nedostane ani desetina příjmů 

jednotlivých států, zatímco nejbohatší pětina populace spotřebuje až polovinu. S ohledem 

na rychlý populační růst tak africké ekonomiky představují závažný paradox. Úroveň HDP 

stoupá, absolutní počet obyvatel žijících pod hranicí chudoby však stále narůstá (Graf 2) 

(The World Bank 2019a). V roce 2030 tak bude 9 z 10 nejchudších obyvatel planety žít 

v subsaharské Africe i přesto, že nejrychleji rostoucí ekonomiky světa se budou i nadále 

nacházet právě tam (Madhwa 2018). 

Grafy 1 a 2: Rozložení distribuce příjmů mezi obyvatele; počet obyvatel žijících pod hranicí 

chudoby 

  

Zdroj: The World Bank 2019a 

Čísla o Africe zdaleka neřeknou všechno 

Ekonomický paradox Afriky ukazuje, jak mohou být makroekonomická data zavádějící. 

Hospodářství jednotlivých států stále trpí strukturálními problémy, které růst HDP zakrývá 

pouze naoko. Napříč kontinentem jsou navíc patrné velké nerovnosti: na jedné straně 

osmiprocentní růst v Ghaně, na druhé devastující propad v Súdánu či v Zimbabwe. 

Problematický je i samotný sběr těchto dat. Africké vlády často nemají dostatečně 

konsolidované úřady, které by HDP sofistikovaně měřily. Měření navíc komplikuje fakt, 

 
1 Pro srovnání v celé EU žije necelá polovina tohoto počtu. 
2 Oproti jiným rozvojovým regionům sice Afrika jako celek roste pomaleji (jihovýchodní Asie 5 %) 
(IMF 2019). 
3 Ghana 8,8 %, Jižní Súdán 8,8 %, Rwanda 7,8 %, Etiopie 7,7 %, Pobřeží slonoviny 7,5 %. Více než 5% 
tempem pak rostlo v posledním roce dalších 15 států (IMF 2019). 
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že velká část obchodní výměny spadá do tzv. šedé, neformální ekonomiky (Graf 3). Ta je 

pro africké státy typická a místy dosahuje až dvou třetin celkového objemu dané ekonomiky, 

je však těžko měřitelná.4 Údaje o ekonomickém růstu tak mohou významně zkreslovat realitu. 

Graf 3: Více než třetina africké ekonomiky je neformální 

 

Zdroj: The Economist 2017 

Co tedy tyto nerovnosti způsobuje? V čem spočívají největší slabiny hospodářství jednotlivých 

afrických zemí? A které oblasti vyžadují domácí i zahraniční podporu? Následující část 

poukazuje na 12 vybraných problémů afrických ekonomik, které brzdí jejich udržitelný rozvoj 

a brání úspěšnému dosažení prvního cíle udržitelného rozvoje, kterým je odstranění chudoby 

ve všech jejích podobách. Na konci dokumentu následuje 12 doporučení. 

Vybrané problémy: 

• vysoký poměr neformální ekonomiky, 

• nerozvinutý průmysl, 

• závislost na vývozu primárních komodit, 

• nedostatečná tvorba pracovních příležitostí, 

• slabě institucionalizované obchodní prostředí, 

• vysoká míra veřejného dluhu, 

• neefektivní mobilizace domácích zdrojů, 

• nerozvinuté daňové systémy, 

• ilegální finanční machinace, 

• závislost na ODA, 

• nízká úroveň vnitroafrického obchodu, 

• restrikce a protekcionistické obchodní politiky.  

 
4 Napříč jednotlivými státy jsou výrazné rozdíly. Neformální ekonomika se na Mauritiu, v Jižní Africe 
či v Namibii pohybuje kolem 20 %. V Beninu, Tanzanii či Nigérii je to ale až trojnásobek (IMF 2017: 13). 
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Neformální ekonomika vyžaduje citlivá řešení 

Podle odhadů Mezinárodní organizace práce (ILO) neformální sektor ekonomiky zaměstnává 

až dvě třetiny všech pracujících v Africe. Při řešení této otázky je proto potřeba důsledně 

zvažovat potenciální efekty opatření, která cílí na formalizaci tohoto sektoru. Neformální 

ekonomika poskytuje živobytí chudým vrstvám obyvatel především ve městech, 

kde je nedostatek pracovních příležitostí. Působí navíc v blízkosti nejchudších částí měst 

a z valné většiny poskytují služby těm, kteří si je nemohou dovolit jinde. Na druhé straně však 

neodvádí nic do městských pokladen, pracovní pozice jsou zde špatně placené, podniky 

nedisponují potřebnými licencemi a produkty neformální ekonomiky nejsou exportovatelné. 

Malé podniky soupeřící v neformální ekonomice např. často nedosahují příjmů, které by je 

kvalifikovaly jako zákonné plátce firemní daně (Kathage 2018). S ohledem na jeho objem 

vyžaduje neformální sektor uznání, formální dialog a citlivé reformy vedoucí k posílení 

městské infrastruktury či zvýšení produktivity (IBRD 2017: 64). 

Příklady dobré praxe z hlavního města Mali ukazují jako funkční mechanismus 

např. nahrazení městské komise nezávislou institucí, která pomáhá se správou obchodních 

prostor a výběrem daní. Mezi obchodníky a místní administrativou byl díky tomu navázán 

aktivní dialog a spolupráce, zvýšil se výběr daní a narostla kvalita pracovního prostředí 

např. v oblasti hygieny či přístupu k nezávadné vodě. V Jižní Africe se podařilo vytvořit 

městskou politiku pro neformální ekonomiku, která přispěla ke vzniku celonárodního fóra 

pro neformální ekonomiku. Tanzanská Arusha se pak snaží obchodníkům v tomto sektoru 

pomáhat např. při sjednávání půjček a hledání alternativních obchodních příležitostí (SA LED 

Network/SALGA a LEDNA 2012: 4-6). 

Růst za pomoci diverzifikace výroby a exportu 

Struktura afrických ekonomik se značně liší od těch evropských. Obrázek 1 ukazuje jejich 

významnou slabinu: závislost na vývozu často jediné primární komodity.5 Absence 

zpracovatelského průmyslu a další podpůrné infrastruktury výrazně limituje rozsah 

produkce s vyšší přidanou hodnotou a tím pádem i schopnost afrických vlád kumulovat 

finanční prostředky a zahraniční měnu k investování do dalšího rozvoje (UNECA 2005: 68). 

Zapojení do globálních výrobních řetězců je pak pro takové státy velmi obtížné. Nízká míra 

diverzifikace exportu je navíc vystavuje riziku fluktuace cen surovin na světových trzích, 

jejichž dopad na národní příjmy může být devastující.6 Státy vyvážející ropu a nerostné 

suroviny přitom rostou nejpomaleji a trpí největšími fiskálními deficity (Konžská republika, 

Libérie, Sierra Leone či Jižní Súdán) (AFDB 2019: 13, 28-29). Africká unie či program NEPAD 

(Nové partnerství pro africký rozvoj) proto považují industrializaci a s ní spojenou diverzifikaci 

za své priority (UNECA 2005: 6, AU 2008: 1-5). Přesto podíl výrobního sektoru na HDP 

afrických států za posledních 30 let klesl. Snížil se i podíl Afriky na globální produkci, 

a to dokonce o polovinu (Tafirenyika 2016). 

  

 
5 Ropa tvoří 89 % vývozu Angoly, 76 % v Nigérii a 61 % v Gabonu. Zlato dominuje vývozům Burkiny Faso 
(76 %), Mali (62 %) či Ghany (49 %) (OEC 2017). 
6 Typickou ukázkou je pád ceny ropy na konci 90. let minulého století, který v Nigérii způsobil 80% 
propad její měny (The Economist 2015). 
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Obrázek 1: Vývozům afrických států dominují primární komodity 

 

Zdroj: The Economist 2015 

Příklady dobré praxe (např. Madagaskar, Tunisko, Maroko či Etiopie) ukazují, že investice 

do lehkého průmyslu a sektoru služeb pomáhají s napojením na globální obchodní řetězce, 

zvětšováním objemu soukromého kapitálu a celkového investičního potenciálu. Jedná se 

např. o produkci textilu, integrovaných obvodů či malé elektroniky, turismus a další služby. 

Vyšší podíl výroby navíc prokazatelně vede i k vyšší míře rozvoje (AFDB 2019: 30). 

Vyvážené obchodní prostředí přitáhne více investorů 

Se slabým průmyslem je spojená i omezená tvorba nových pracovních míst.7 Rozvoj 

zpracovatelského průmyslu a sektoru služeb přitom může nabídnout více příležitostí 

než samotná extraktivní odvětví průmyslu (UNECA 2005: 136). S ohledem na rychle rostoucí 

africkou populaci jde přitom o jedno z klíčových témat pro budoucí rozvoj. Tvorbu pracovních 

míst musejí doprovázet investice do vzdělání. Tím se zvýší kvalifikovanost a produktivita práce 

a Afrika bude moci konkurovat levné pracovní síle ostatních rozvojových regionů 

(např. jihovýchodní Asie) (Legatum Institute 2018).  

Pro další rozvoj afrického hospodářství je rizikem také slabé obchodní prostředí. Přestože 

právě tam učinily africké státy v posledních letech obrovský pokrok, investory odrazují 

rozsáhlé regulační mechanismy, dlouhý proces schvalování investic, netransparentní 

 
7 Průmysl v Africe v současné době zaměstnává pouhých 15 % populace (Africa Renewal 2012). 
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informace o místních finančních trzích, nejistota při repatriaci zisků či nedostatek daňových 

standardů. Jak ukazuje tabulka 1, problémem pro byznys je i nedostatečná infrastruktura, 

především v přístupu k elektrické energii (časté výpadky) a v dopravě (ODI 2015: 44-48). 

Téměř dvě třetiny firem obchodujících v Africe to označují za největší překážku, 

s níž se potýkají prakticky denně (AFDB 2018: 74). 

Tabulka 1: Dopady nespolehlivé infrastruktury na výrobní sektor 

 

Zdroj: AFDB 2018: 76 

Mezi příklady dobré praxe patří zavedení online systému k placení poplatků, které v Nigérii 

snížilo dobu nutnou k založení podnikání téměř o polovinu, nový zákon na ochranu věřitelů 

ve Rwandě nebo sjednocení pravidel pro připojení k elektrické síti v Nigeru, které snížilo 

čekací lhůtu na elektřinu o třetinu (World Bank Group 2019: 1-2). Země subsaharské Afriky 

implementují v této oblasti nejvíce reforem na světě. Pozitivním krokem je např. přijímání 

společné legislativy k vyrovnání finančních sporů v rámci Organizace pro harmonizaci 

obchodního práva v Africe (OHADA). I díky tomu se jejich postavení v globálním hodnocení 

prosperity za posledních deset let zlepšilo o 22 % a mezi desítkou zemí, které na tomto poli 

letos učinily největší pokrok, jsou hned čtyři africké (Legatum Institute 2017). 

Mobilizace domácích zdrojů je nutnost 

Tyto problémy významně souvisí s rychle rostoucím zadlužením afrických vlád. Důvodem 

jsou globální finanční krize, pokles cen komodit na světových trzích, nízká úroveň budování 

domácích úspor a přísliby budování nové infrastruktury. Africký veřejný dluh tak v posledních 

7 letech narostl z 30 na 50 %. Náklady na jeho obsluhu se navíc stále zvyšují (mezi lety 2012 

a 2017 se zdvojnásobily) (Cheeseman a Burbridge 2018, The Economist 2018, Adegoke 2019).  

Překážky v efektivnější mobilizaci domácích zdrojů mají několik příčin. 

Nedostatečně rozvinuté daňové systémy způsobují, že výběr daní přináší subsaharské 

Africe jen zhruba polovinu příjmů oproti zemím OECD (Carter a Cebreiro 2011). Významným 

výdajem navíc zůstávají státní subvence paliv, jejichž omezení by africkým vládám 

umožnilo převést tyto prostředky na snížení zadlužení (Aemro Selassie 2017) a otevřít prostor 

pro investice do jiných než extraktivních odvětví průmyslu. Subvence zároveň posilují sociální 

nerovnosti, protože nejchudší obyvatelé z nich prakticky neprofitují (Graf 4) (Worall, Whitley 

a Scott 2018). 
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Graf 4: Palivové dotace upozaďují potřeby nejchudších obyvatel 

 

Zdroj: Worall, Whitley a Scott 2018 

Finance chybí i z důvodu obrovských finančních úniků. Z kontinentu každoročně kvůli 

ilegálním aktivitám (pašování drog, slonoviny, nelegální obchod s nerostnými surovinami 

či obchod s lidmi) odtéká na 50 miliard dolarů. To je přitom víc, než do Afriky přichází formou 

rozvojové spolupráce (ODA) (Bryant 2018). Závislost na ODA je potom problematická sama 

o sobě; ještě dnes totiž nezřídka tvoří i dvě třetiny celkových příjmů vybraných států 

(The World Bank 2019b). Efektivnější mobilizaci domácích zdrojů brání i vysoké transakční 

náklady spojené s remitencemi. Tyto náklady činí v případě Afriky téměř 10 %, 

do roku 2030 přitom mají podle Cílů udržitelného rozvoje klesnout na maximálně 3 %. 

Pro mnoho států jsou přitom právě remitence zcela nepostradatelné (Kwakye 2010: 16-18, 

Hairsine 2018). 

Příklady dobré praxe v oblasti zadlužení spočívají např. ve schválení formální strategie 

managementu veřejného dluhu nebo zpracování analýzy udržitelnosti dluhu na národní 

úrovni, které pomáhají k jasnému vymezení kompetencí státních institucí (Mustapha a Prizzon 

2018: 7). V oblasti daňových systémů se např. v Togu podařilo vytvořit elektronický systém 

pro podávání a placení daní, v Keni došlo ke sloučení či zrušení vybraných daní pro firmy, 

Mauritius posílil systém daňových auditů a navracení finančních prostředků z daní firmám 

(The World Bank 2019c). 

Hlubší integrací k udržitelnému rozvoji 

Kontinent ekonomicky oslabuje také nízká úroveň vnitroafrického obchodu, 

který je blokován řadou cel a dalších obchodních překážek. Jednotlivé státy si nyní mezi sebou 

vyměňují jen 16 % exportů a 13 % importů8 (Obrázek 2). Více než čtyři pětiny afrického 

obchodu jsou tudíž realizovány s partnery mimo Afriku. Hlavní příčinou jsou vysoké tarifní 

překážky, které vůči sobě jednotlivé státy uplatňují (v průměru 6 %). Pro africké země je tak 

levnější exportovat mimo kontinent než obchodovat se sousedy (Medellin 2019). Volný pohyb 

osob a zboží je navíc omezený kvůli často restriktivním a protekcionistickým národním 

politikám (Dabrowski a Myachenkova 2018).  

  

 
8 Pro srovnání podíl evropského trhu na exportech a importech členských států činí až dvě třetiny. V roce 
2018 jen dva členské státy vyvážely více mimo EU než na její vnitřní trh (Eurostat 2010: 1, Edmond 
2019, CFR 2019). 
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Obrázek 2: Úroveň vnitroafrického obchodu 

 

Zdroj: TRALAC 2019 

Příklady dobré praxe vidíme např. ve Východoafrickém společenství (The East African 

Community, EAC), kde harmonizace obchodních pravidel výrazně zlevnila a zrychlila 

regionální obchod.9 Odstranění obchodních překážek je prioritou i pro právě spuštěnou 

AfCFTA. Díky společnému trhu, který zóna vytváří, se očekává především rapidní nárůst 

vnitroafrického obchodu (o 25–50 %) a s ním spojená diverzifikace (Balima 2019, CFR 2019, 

UNECA 2018). 

  

 
9 Jedná se např. o zavedení systému monitorování pohybu přepravovaného zboží, které redukuje průnik 
nedaněného zboží na trh a zlepšuje výběr poplatků, zjednodušení regulatorních procesů, zavedení 
elektronického systému dokumentace a plateb k obchodovanému zboží apod. (IBRD 2012: 4, Ligami 
2017). 
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Doporučení 

Výše uvedené problémy je potřeba vnímat komplexně, nikoli separátně. Navrhovaná řešení 

jsou proto komplementární a vzájemně posilují jejich výsledný efekt: 

• Investovat primárně do těch sektorů, které si jednotlivé státy identifikují v rámci 

strategických plánů udržitelného rozvoje, strategických dokumentech pro růst 

a zaměstnanost a dalších národních strategiích (může se jednat např. o turismus, 

zemědělství, vzdělání, infrastrukturu, energetiku či lehký průmysl). 

• Investovat do budování dopravní a energetické infrastruktury, která umožní posílit 

vnitrozemský obchod i mezistátní/regionální integraci. 

• Podpořit financování základních služeb pro obyvatele (zdraví, vzdělání, sociální služby, 

bydlení, přístup k nezávadné vodě a další). 

• Podpořit financování malých a středních místních firem a podniků a celkovou 

restrukturalizaci či privatizaci velkých státních podniků za účelem snížení závislosti 

na státních subvencích a zvýšení ekonomického růstu, např. skrze evropský program 

Aid for Trade. Vhodnou cílovou skupinou jsou malé a střední zemědělské podniky, 

které lze podpořit i skrze ODA. 

• Investovat finance a know-how do budování nezávislých finančních institucí 

(nezávislost centrálních bank, otevírání bankovního trhu, posílení právního rámce 

pro bankovní sektor a finanční trh). 

• Podpořit regionální i kontinentální integraci skrze finanční podporu a přenos know-

how (např. pro budování institucionálního zázemí regionálních paktů a organizací 

či elektronickou správu tarifních mechanismů), které mohou v budoucnu vést 

i k vytvoření mezikontinentální zóny volného obchodu mezi EU a Afrikou. 

• Investovat do rozvoje a přenosu digitálních technologií, které umožní např. efektivnější 

transfery finančních prostředků. Vhodným nástrojem může být EU-AU Digital 

Economy Task Force. 

• Podporovat strukturální reformy obchodního prostředí, které usnadňují začátek 

podnikání či platbu daní. 

• Podpořit místní iniciativy ke zformalizování neformální ekonomiky skrze nerestriktivní 

opatření. 

• Posílit mezinárodní závazky pro transparentní proces plnění daňových povinností 

nadnárodních firem, především v sektoru těžby nerostných surovin, a to např. skrze 

ustavení country-to-country reportovací povinnosti. 

• Investovat do posilování kapacit státní správy od národní po místní úroveň. 

• Naplňovat princip koherence politik k udržitelnému rozvoji (PCSD) uvnitř EU a napříč 

jejími externími politikami. 
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