
Závěrečná diskuse
Jak patrno z výše uvedeného, funkčnost institucí Africké unie, a potažmo i
Africké unie jako celku, má – zejména vzhledem k nedostatečné finanční a politické
podpoře – k ideálnímu stavu daleko. Její budoucí fungování je odvislé zejména od vůle
členských států přenést některá rozhodování na celoafrickou úroveň a podrobit se
nadstátní formě regulace. Tato vůle je však odvislá od toho, zda se Africké unii podaří
již v počáteční fázi výsledky své práce přesvědčit africké státy, že vyšší míra
hospodářské a politické integrace je skutečně cestou k hospodářskému rozvoji.
Při hodnocení procesu africké integrace je možno pomoci si paralelou k procesu
integrace evropské. Zkoumáme-li roli jednotlivých institucí Evropských společenství v
procesu evropské integrace, je zejména nutno vyzdvihnout roli Evropského soudního
dvora. Ten od počátku svého mandátu zaujímal značně pro-integrační pozici a Smlouvu
o založení Evropského společenství vykládal teleologicky, tj. pravidla v ní obsažená
hodnotil ve vztahu k cílům, jejichž dosažení bylo uzavřením Smlouvy sledováno.
Podobná instituce v prostředí africké integrace zatím chybí – Africký soudní dvůr a
soud pro lidská práva dosud svoji roli neplní a bude-li ji vůbec někdy plnit, pak je
otázkou, zda se stane respektovanou právní autoritou, která povýší snahu o celoafrickou
integraci nad parciální zájmy jednotlivých členských států a akceleruje tak proces
africké integrace.
Srovnání s procesem evropské integrace poukazuje i na další problém, kterému
musí africké integrační snahy čelit – evropská hospodářská integrace počala v roce 1951
vytvořením Evropského společenství uhlí a oceli; trh uhlím a ocelí byl pro potřeby
rozvoje válkou devastovaného evropského průmyslu klíčový, tyto suroviny našly uvnitř
Společenství dostatečnou poptávku a posloužily znovu se obnovující evropské výrobě.
Africká hospodářská produkce však podobné celoafricky významné hodnoty nezná – lze
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obecně říci, že hospodářství afrických států je orientováno buď na zemědělskou výrobu,
jejíž produkty však rozvoji regionálního obchodu mnoho nepomohou, protože dovoz z
jiného státu může být jednoduše nahrazen vlastní zastupitelnou produkcí, nebo na těžbu
specifických surovin, jejíž výsledky však zase zpravidla nacházejí lepší odbytiště a
vyšší ceny mimo africký kontinent49.
Predikce toho, jak bude nadále africký integrační proces pokračovat, je složitá a
je při ní nutno brát v potaz mnoho proměnných. Příkladem skutečnosti, která může
značně zpomalit integraci afrických států je i dnešní celosvětová finanční krize. Lze
konstatovat, že zájem členských států o hospodářskou integraci je přímo úměrný k
pozitivním makroekonomickým výsledkům těchto států. Období recese, které nyní
doléhá na členské státy Africké unie, tak může spíše podnítit tyto státy k tomu, že budou
chránit své domácí produkce a omezovat volnou regionální soutěž zboží a služeb.
Jedním z cílů, které byly africkými státy sledovány vytvořením Africké unie,
bylo i posílení negociační role Afriky v celosvětové politice. Bude-li proces africké
integrace úspěšný, je zřejmé, že hlas Afriky na celosvětovém fóru vzroste. Ač je možné
vnímat přerod Organizace africké jednoty v Africkou unii pouze v rovině symbolické,
rozšířené pravomoci Africké unie a proklamovaná úcta k hodnotám ochrany lidských
práv, demokracie a dobré správy jsou příslibem toho, že se Africká unie alespoň
částečně odpoutá od farizejských metod Organizace africké jednoty a stane se
respektovaným partnerem ostatních členů mezinárodního společenství.
Závěrem je možno konstatovat, že ačkoliv jsou některé z cílů AU/AHS těžko
realizovatelné, je třeba hodnotit snahy Afriky o hospodářskou integraci pozitivně.
Africká unie se bude nutně potýkat s mnohými problémy, jež jsem se v této práci
49 Základní hospodářskou rolí Afriky v celosvětovém obchodu je role dodavatele surovin – v Africe se
těží většina celosvětové produkce diamantů a chrómu, významný je též příspěvek Afriky jako celku k
těžbě nafty (zhruba 1/8 celosvětové produkce), zlata, uranu, platiny, kobaltu nebo manganu.
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pokusil nastínit. Je však třeba říci, že proces africké integrace může pozitivní výsledky
přinést již velmi brzy – například vážně míněná a v praxi prováděná podpora hodnot
bezpečnosti, dobré správy a potírání korupce může být zřejmým signálem pro
zahraniční investory, kteří začnou v afrických státech systematicky kultivovat
podnikatelské (a potažmo i politické) prostředí. Jejich volná tržní soutěž by měla vést k
tomu, že spotřební výrobky a služby (typicky např. poskytování internetového
připojení) budou dostupné i středním a nižším společenským třídám; takový vývoj by
pak ve výsledku zřejmě znamenal pluralizaci dosud ještě mnohdy autokraticky
omezeného veřejného prostoru, jakož i hospodářský a politický rozvoj afrických států.
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