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Abstrakt 

 

Hospodářské společenství západoafrických států dnes víceméně funguje pouze na 

úrovni bilaterálních vztahů a pouze za předpokladu politické stability. Přestože integrace z 

počátku proklamovala řadu sáhodlouhých a líbivých prohlášení, zůstalo většinou pouze u 

nesplněných přání a politických předsevzetí. Více než hospodářský, má integrace spíše 

politický charakter, i když narozdíl od ostatních afrických společenství, vykazuje alespoň 

určité zlepšení například ve vnitroregionálním obchodě. Pozitivním jevem bylo založení 

vojenských operačních jednotek, které zaznamenaly úspěchy v podobě zásahů v krizových 

oblastech. Zároveň tyto jednotky zasahovaly i mimo integraci ECOWAS, pod záštitou 

Africké unie. Tento krok můžeme chápat jako první úspěch zamýšlené celoafrické integrace. 

 Řada států spolu v ekonomické oblasti prakticky nespolupracuje, což samozřejmě 

ztěžují i velké vzdálenosti a nedostatek komunikací. Také z hlediska nabízeného sortimentu 

nemůže obchod fungovat, poněvadž státy nemají co nabízet. Koloniální područí zanechalo v 

západní Africe naprosto nevhodnou hospodářskou strukturu, která byla a nadále bude největší 

překážkou jakéhokoli rozvoje. Obrovské množství nerostných surovin stále putuje na západní 

trhy a pro státy ECOWAS tvoří nepostradatelnou devizovou položku. 

Také export zemědělských komodit je i nadále v západní Africe významnou součástí 

státních příjmů, a jeho význam je nižší pouze tam, kde je více rozvinut těžební průmysl. 

Vzhledem ke kolísavým cenám na světových trzích, skýtá toto odvětví značné vnější 

nebezpečí, nehledě na škálu vnitřních problémů, v podobě klimatických výkyvů a následných 

neúrod. Také nákup drahých hnojiv a mechanizace si mohou dovolit pouze bohatší pěstitelé. 

Naprosto podstatné je však to, že exportovány jsou především různé pochutiny, zatímco 

ostatní potraviny se do Afriky musejí dovážet. Dnešní Afrika je tak značně závislá na dovozu 

potravin, ačkoli by lidské kapacity na jejich produkci rozhodně měla. Drtivá většina obyvatel 

je nadále „uvězněna“ v zemědělském sektoru, který však prozatím nedovede vytvářet téměř 

žádné přebytky jak pro vlastní potřebu, tak i pro trh. Podobně je tomu tak i v případě 

pastevectví, kde početná stáda dobytka vyjadřují pouze společenské postavení, zatímco v 

jejich bezprostřední blízkosti velká část populace hladoví.  

Zásadním závěrem ke kterému docházíme, je že by měla být prohlubována vzájemná 

spolupráce alespoň sousedních členů integrace, podpořená politickou stabilitou a 

prosazováním demokracie. Tuto domněnku již v dnešní době potvrzují státy v západních 

oblastech regionu v čele s Gambií, Senegalem a Mali, které se spolupodílejí na některých 

projektech v oblasti výstavby závlahových systémů a většímu využití energie. Tyto státy však 
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zaměřily své úsilí i na rozvoj rekreace, která by měla zvýšit úroveň  v zaměstnanosti služeb, 

čímž by se částečně ulevilo i zemědělskému sektoru. Významný je také fakt, že  Nigérie, 

jakožto populační a ekonomický gigant, má obrovské možnosti ovlivňovat celé dění nejen v 

rámci integrace, ale i celého kontinentu. Proto je nesmírně důležité, aby právě tato země 

udržovala vnitřní politickou stabilitu, protože jedině v takto navozených podmínkách může 

docházet k alespoň částečnému rozvoji společnosti a přílivu zahraničního kapitálu, bez nějž se 

v dohledné době západní Afrika zcela určitě neobejde. Už dnes je jasné, že prakticky celá 

subsaharská Afrika bude daleko více zapojena do světových globalizačních procesů, které 

zpětně ovlivňují započaté procesy integrace. Nevyřčenou otázkou také zůstává, jestli se 

Africké unii podaří v rámci vysoce fragmentovaného kontinentu uskutečnit své některé 

programy. Mírný optimismus vyvolávají již zmíněné společné vojenské operace, a také 

založení programu NEPAD, který by se měl stát hlavním nástrojem k překonání mnoha 

afrických stigmat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


