
R e z u m a t u l   Te z e i 

Alternative de Dezvoltare Practica pentru Exportul de Titei: 
Studiu de Caz – Situatia din Nigeria, cu o Economie Bazata in Principal pe Exportul Petrolier 

 
     Renumele Nigeriei de asa zis gigant al Africii pare sa fie evident in special in cresterea si 
dezvoltarea economica. Nigeria a fost declarata tara cu cea mai mare economie din Africa in 2013, 
avand cel mai mare PIB din Africa. Dar, curand dupa aceea, declinul global acut al pretului titeiului a 
facut ca economia Nigeriei sa intre in recesiune datorita supra dependedntei de exportul de petrol ca 
principala sursa de sustinere a economiei. Volatilitatea pretului petrolului a afectat economia Nigeriei 
negativ, ducand la deficit in finantarea bugetului annual, dezvoltare infrastucturala cu lipsa de fonduri 
si combaterea insecuritatii raspandite.  
     Astfel, scopul principal al acestei Teze este de a gasi alternative de dezvoltare economica pentru 
Nigeria in afara de economia bazata pe  exportul de petrol. In acest sens, obiectivele studiului au 
inclus: evaluarea nivelului dependentei Nigeriei de exportul de titei; evaluarea impactelor negative 
ale dependentei Nigeriei de exportul de titei; investigarea si evaluarea altor surse de venituri 
disponibile in Nigeria; evaluarea si evidentierea altor alternative de dezvoltare in afara de exportul de 
titei disponibil in Nigeria.  
      Recenzia literaturii de specialitate a examinat caracteristicile Econmiei Bazate pe o Singura 
Resursa, parerile economistilor dintr-un Singut Domeniu, ale noilor economisti institutionali si ale 
economistilor structurali, referitor la crestrerea economica bazata pe o singura resursa, volatilitatea 
pretului petrolului pe glob si necesitatea pentru o diversitate in Nigeria in afara de exportul de titei. 
     Metodologia de cercetare utilizata - studiul de caz asupra Nigeriei, a fost o abordare adecvata, 
deoarece cercetarea a permis accesul la surse variate de informare si date din Nigeria. Astfel, in cazul 
studiului Nigeriei, rezultatul cercetarii nu a fost clar estimat de la inceput si ce date ar putea furniza 
aspectele exploratorii, explicative si descriptive ale metodologiei studiului de caz. Aceasta cercetare  
a dus la dezvoltarea mecanismului de selectare a alternativelor. 
     Colectarea si analiza datelor s-au concentrat pe bugetul pe cinci ani al Nigeriei si pe cifrele din 
PIB; s-a constatat ca Nigeria a cheltuit mai mult in sectoare non-economice cu contributie mai mica 
la PIB si  s-a cheltuit mai putin cu sectoarele care au contribuit la PIB.  
     In concluzie, s-au identificat patru mari alternative: Alternative si Reforme de Investitii si 
Venituri, Alternative si Reforme pentru Economisire de Foduri, Alternative si Reforme de Eradicare 
a Coruptiei, Alternative si Reforme de  Dezvoltare a Capitalului Social. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


