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1 Seznam zkratek:
AD - Aliance pro demokracii

ANPP - Všenigerijská lidová strana

API - Americký ropný institut

APP - Všelidová strana

CEAO - Západoafrické a hospodá ské spole enství

CIA - Úst ední zpravodajská služba

ECOMOG -  Monitorovací skupina ECOWAS

ECOWAS -  Hospodá ské spole enství západoafrických stát

EIA - Energetické informa ní st edisko

EU - Evropská Unie

FAO - Organizace pro výživu a zem lství

HDI - Index lidského rozvoje

NNPC - Nigerijská národní ropná spole nost

OECD - Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj

OPEC -  Organizace zemí vyvážejících ropu

OSN - Organizace spojených národ

PDP - Lidová demokratická stana

UNDP - Rozvojový program OSN

WAGP -  Západoafrický plynovod
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2 Úvod
Téma p edložené bakalá ské práce zní Nigérie jako regionální mocnost. Po

druhé sv tové válce se zm nilo nastavení mezinárodního systému a udržení koloniální

soustavy nebylo nemožné bez použití represivních složek moci. Státy tak p estaly trvat

na vazalských vztazích a rozhodly se t mto koloniím ud lit svobodu. A proto za ala

vlna dekolonizace. Mezi tyto zem  pat í i Nigérie, které získala nezávislost na Velké

Británie v roce 1960. To je rok, který je považován za Rok Afriky, protože celkem 17

stát  v tomto roce dosáhlo své nezávislosti. Nigérie je dnes nejlidnat jší zemí celé

Afriky. Disponuje velkými zásobami ropy, zemního plynu a dalšími nerostnými

surovinami. Avšak tato zem  tém  od chvíle svého vzniku až do dneška trpí pom rn

zna nou vnitropolitickou nestabilitou. Prošla si ob anskou válkou i mnoha dalšími

krvavými st ety. St ety mají asto etnický charakter, nicmén  významnou roli

sehrávají i ekonomické nerovnosti. Na sklonku nového tisíciletí zapo ala Nigérie

novou vlnu demokracie, která je, zdá se úsp šn jší než krvavé st ety v p edešlém

tisíciletí, avšak k úplné demokracii je to ješt  cesta daleká.

Nigérie se nachází v regionu západní Afriky. Do tohoto regionu spadají další

státy, jako jsou Benin, Burkina Faso, Kamerun Pob eží slonoviny, Gambie, Ghana,

Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Niger, Senegal Sierra Leone a Togo. Ve v tšin

chto stát  p evládá francouzský jazyk, protože tuto oblast kolonizovala práv

Francie. Avšak Nigérie tvo í výjimku, nebo  byla kolonizována Velkou Británií, a

proto je zde ú edním jazykem angli tina. Oproti jiným region m v rámci Afriky, zde

byl do 80. let vcelku klidný region. Zaznamenal pouze dva konflikty. Jeden se týkal

Nigérie, konkrétn  vyhlášení Biafry, o emž se ješt  zmíním v mé práci. A další

konflikt se týkal Guinea-Bissau, což byla v té dob  portugalská kolonie, která se

vzep ela v i svým kolonist m. Ke konci 80. let se však tento klidný region p em nil

na válkou zmítanou oblast a stal se tak místem plným nepokoj . Velmi krutá válka

vypukla v Libérii a pozd ji se tento konflikt p enesl i do vedlejšího státu Sierra Leone,

kde se podstatou konfliktu trvajícího až dodnes stala diamantová ložiska. Tyto války

byly tak kruté, že by se daly ozna it za genocidní, na obou stranách stáli asto

ozbrojení d tští vojáci. Tyto války byly financovány z výnos  diamantových dol .

Obecn  lze tento region ozna it za chudý, také p elidn ný a plný etnických konflikt .
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Viditelný je kontrast stát , které mají n jaké surovinové zdroje a které je naopak

nemají. Státy, které tyto suroviny vlastí, tak mají hlavní zdroj p íjmu pro celý stát.

Cílem této bakalá ské práce je ur it, zda-li je Nigérie regionální mocností. Tezí

práce je, že budu b hem celé práce sledovat, spl uje-li Nigérie tyto podmínky. Tato

práce je p ípadovou studií, která ov uje tezi, zda je možné Nigérii po ítat mezi

regionální mocnosti.

Práce je rozd lena do ty ástí. První ást je ástí teoretickou a v této ásti

edstavím teorie regionálního hegemona. P edstavím r zné koncepce teorie, protože

každý autor, který se v nuje této tématice má svojí p edstavu o tom, jak regionálního

hegemona ur it a teorie není tudíž jasn  definovaná. V dalších ástech budu sledovat,

zda se kritéria dané koncepce spl ují. V druhé ásti p edstavím politiku zem . V práci

zmíním ústavu, volební systém a vývoj stranického systému. Všechny tyto aspekty

byly d ležité p i tvorb  nového demokratického státu. Neopomenu ani všeobecnou

zahrani ní politiku. P edstavím její kroky a uvedu vztahy mezi Nigérií a vybranými

státy. V t etí ásti se budu zabývat hospodá skou situací v zemi. Z hospodá ského

hlediska bych se cht l v novat p edevším nerostným surovinám, kterých Nigérie

vlastní nemalé množství. Mezi ty hlavní pat í zejména ropa. P emž Nigérie je šestým

nejv tším vývozcem ropy na sv . Nigérie využívá nemálo pen z z prodané ropy, aby

upevnila svoji už tak pom rn  silnou pozici v rámci svého regionu. Tím, že p edb žný

pr zkum prokázal, že tato zem  má zásoby na dalších 50 let, lze p edpokládat, že

Nigérie bude pokra ovat v této politice a tyto finan ní prost edky ji pomohou lépe se

rozvíjet. T žba zde není z geografického hlediska náro ná a tím, že je Nigérie

ímo ský stát, tak ani doprava není tak geograficky ani fyzicky ztížená. Vrtné

pr zkumy také ukázaly velké zásoby zemního plynu, ímž až dojde Nigérii ropa, tak

bude mít další cenný artikl, ze kterého bude mít další d ležitý zdroj pen z. Ovšem

ropa a zemní plyn nejsou jediné suroviny, které Nigérie vlastní. Jedná se o rozsáhlé

nalezišt  žuly, mramoru i vápence, ale t chto surovin je víc, nap íklad ješt  zlato,

olovo, zinek a další. Problémem je, že tyto suroviny jsou asto nelegáln  t ženy a

Nigérie tak p ichází o budoucí potencionální zdroj p íjm . V poslední tvrté ásti bych

se cht l v novat Nigérii z globáln jšího hlediska. P edstavím tuto zemi v rámci
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mezinárodních organizací, kde uplat uje sv j vliv. Jak jsem již výše uvedl, tato zem

je nemalým vývozcem ropy, a proto je lenem mezinárodní organizace OPEC. Ale

mnohem d ležit jší organizací, ve které Nigérie participuje, je organizace ECOWAS.

Cílem této organizace je vytvo ení celní, ekonomické a monetární unie. Postupnou

integrací se stal z ECOWAS jak systém kolektivní bezpe nosti, tak i systém kolektivní

obrany. V rámci této organizace byly vytvo eny jednotky ECOMOG, které jsou

složeny z armád jednotlivých stát . Avšak hlavní finan ní i vojenskou oporou je práv

Nigérie.

i zpracování této bakalá ské práce budu erpat p edevším z cizojazy ných

zdroj , protože ty eské jsou nedosta ující, i jím chybí odbornost. Ale ve své práci

užívám i n kolik eských zdroj . Prameny cizojazy né literatury budu erpat také

z odborné literatury a internetových stránek. V anglickém jazyce je dostatek

odborných pramen , ze kterých lze pro tuto práci erpat.
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3 Koncept regionálního hegemona
Pojem moc se stal klí ovým slovem pro vývoj mezinárodních vztah . Tento

pojem nelze snadno definovat, protože se m ní v ase. Každá doba má své vlastnosti,

podle kterých se moc definuje. Dle moderního pojetí moci, by se dala moc ozna it za

donucení d lat n co, co je proti naší v li – jak to definoval David Hume. Abychom

mohli ozna it n který stát za mocný, je d ležité, aby byl ekonomicky, finan

hospodá sky a p edevším vojensky dob e vybaven. Všechny tyto aspekty sami o sob

nesta í, není-li tento stát tak brán, proto k t mto faktor m musíme p adit i faktor

respektu ostatních stát  (Waisová 2009, 63).

„Jako prost edky mocenské politiky byly tradi  chápany válka i jiné

zp soby použití síly. V posledních desetiletích však úvahy o mocenské politice a jejích

charakteru dostávají nový rozm r. ada autor  již nehovo í o pouhé moci, ale rozlišuje

mezi tzv. tvrdou (hard) a m kkou (soft) mocí (nap . Nye, 2002). Toto rozlišení je

inspirováno p edstavou, že moc ztrácí vojenský i lépe eno donucovací rozm r a

zvyšuje se d raz na vlastnictví technologií, vzd lání, ekonomický r st a dobrou

pov st, jež je spojována zejména s dodržováním mezinárodních norem a pravidel“

(citace Waisová 2009, 63).

Státy sv ta bychom mohli rozd lit do pomyslné pyramidy, kde na vrcholu

pyramidy se nachází hegemon, dále pod ním by se nacházely velmoci, st ední

mocnosti, regionální mocnosti, malé státy a mikro státy.

Za hegemona považujme ten stát, který disponuje mimo ádnými mocenskými

kapacitami. Ani koalice jiných stát  není schopna porazit její politickou, ekonomickou

a vojenskou sílu. Dále kontroluje ekonomické sm ry. Zajiš uje mezinárodní

bezpe nost a má vojenské jednotky, které jsou p ítomny po celém sv . Aby toto

postavení bylo napln no, musí toto hegemonní postavení být uznáno a respektováno

subjekty mezinárodního systému. Velmocí je stát, který má kapacity na to, aby si

zajistil vlastní bezpe nost, bez p in ní ostatních. Má výraznou úrove  ekonomické,

politické i vojenské kapacity, ale není tak silná, aby ovládla celý systém. Následuje

st ední mocnost a regionální hegemonie, která byla považována za odnož práv  st ední

mocnosti. Le  toto tvrzení je mylné. Je nezbytné, aby se regionální hegemonie
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odd lovala od st ední mocnosti, protože st ední mocnost je považována za druhotný

stát v i velmoci. Pohybuje se n kde na hranici mezi velmocí a malým státem. P i

vojenském st etu s velmocí by ušt ila jasnou porážku, avšak zárove  je tak silná, že

by zp sobila výrazné ztráty. Dále se vyzna uje používáním SOFT power, na rozdíl od

velmoci, která používá více HARD power. Regionální hegemon má vlastnosti

hegemona, ale všechny aspekty probíhají v menším m ítku, tedy na ur itém teritoriu,

regionu. Stejn  jako hegemon, využívá HARD power (Waisová 2009, 64).

Koncept regionálního hegemona je pom rn  novým konceptem, který se za al

rozvíjet po konci studené války, kdy se zm nilo rozložení v mezinárodním systému.

Vytvo il se totiž unipolární systém s jednou dominantní supervelmocí, což vedlo

k posílení významu regionální hegemonie. Sám Samuel Huntigton se domníval, že

mezinárodní systém je uni-multipolární, ímž nem l na mysli nic jiného, že

dominantní velmocí na globální úrovni jsou Spojené státy americké, ale zárove  se

objevují noví hegemonové, kte í se vytvá ejí v rámci svých region  (Huntigton 1999,

36-37).

Nutno podotknout, že se nevytvo ila jasná definice i pravidla, jak ur it

regionálního hegemona. Proto se auto i, kte í se zaobírali tématikou regionální

hegemona, snažili vytvo it sjednocující pravidla, která by jasn  definovala

regionálního hegemona. Každý autor regionální hegemonii p edstavil svá vlastní

pravidla, podle kterých ur il regionální hegemona. Já ve své práci uvedu n kolik

takovýchto definic a jejich autory p edstavím, posléze si jednu definici ur ím a dle

toho budu sledovat, zda Nigérie spl uje tyto znaky regionálního hegemona.

Dle definice OyvindaOsteruda z roku 1992, by m l stát spl ovat tyto ty i podmínky,

aby byl považován za regionálního hegemona:

1. Stát musí být geograficky sou ástí daného regionu

2. Musí být schopen vzep ít se jakékoliv nep átelské koalici v rámci regionu

3. Mít schopnost ovlivnit regionální události

4. A v poslední ád  vlastnit potenciál na to, být velmocí v globálním m ítku (Osterud

1992, 12).
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DetlefNolte vymezil regionální mocnost dle t chto podmínek:

Musí být sou ástí regionu, který je zem pisn , ekonomicky a politicky jasn

vymezen

lá si nárok na hlavní pozici v rámci regionu

Ovliv uje region po politické a ideologické stránce

Propojenost s regionem po politické a kulturní stránce

Zna ný vliv na d ní v regionu

Tento vliv uplat uje v rámci regionálních vládnoucích struktur

Uznání tohoto státu nebo alespo  považování za regionálního hegemona uvnit

i mimo region

Sou ástí velkých globálních institucí, kde vyjedná a je považován za

reprezentanta zájm  daného regionu

Nadefinuje bezpe ností agendu na svém a také na celém regionálním území

(Flemes 2010, 106).

Stefan Schirm podle toho vytvo il tyto podmínky pro rozeznání regionální mocnosti:

1. Nárok na vedení a vytvá ení regionálních pravidel

2. Materiální a organiza ní potenciál schopný p evést do systémového m ítka

3. Mít ambici na vedoucí roli a využití mocenských zdroj

4. Uznání regionální mocnosti v rámci regionu i mimo n j

5. Reálný politický vliv v regionu. (Schirm 2010, passim).

DouglasLemke vytvo il definici, ve které stanovil dv  základní pravidla pro uznání

regionální mocnosti:

1. Geografická pozice v rámci regionu

2. Relativní p evaha uvnit  regionu po stránce materiálních možností (Lemke

2010, 14-16).

Auto i používají pro v tší komplexnost svých podmínek p i ur ení regionálního

hegemona více teoretických p ístup . V tšina z nich je založena p edevším na
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realistických premisách, které jsou ovšem asto doprovázeny konstruktivistickými

myšlenkami, které obhajují p edevším SOFT POWER. Sv j koncept zam ím z

pohledu realistického. Dle Flamese, (Flasmes 2007, 12) je nutné se p i realistickém

náhledu zam it na ekonomické zdroje. Krom  vyjád ení geografických,

zem lských, energetických faktor i faktoru environmentálního, m žeme do

mocenského potenciálu po ítat i rozvinutost infrastruktury a technologií. Mimo

ekonomické zdroje je d ležité zam ení i na demografické podmínky. Tedy zohlednit

po et obyvatel, rozlohu státu, ale t eba i Index lidského rozvoje.

Do své p ípadové studie, jsem se rozhodl vybrat si kritéria regionálního

hegemona dle Stefana Schirma. Vybral jsem si tuto definici, protože jasn  a jednoduše

vymezuje pozici regionálního hegemona. ímž se pak jasn  ur í, které body jsou i

nejsou napln ny a usnadní to tak finální hodnocení. Navíc se nejvíce blíží

realistickému náhledu, jak jej pospal Flames.
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4 Politika
koliv Nigérie jako taková dosáhla své nezávislosti už v roce 1960, o její

politice se toto íci nedá. Byla vždy plná st et , p evrat  i  silných osobností, které

krut  vládli. Armáda vždy hrála  zásadní roli, že nap íklad neuznala ani prezidentské

volby v roce 1993, které vyhrál miliardá  MooshodAbiola (Ros lek 2007, 221).

Zm ny k lepšímu nastaly až po nenadálém úmrtí  Abachy, jež skonal v lét

1998. Hlavou státu se stal generálmajor Abubakar, jenž se na tento post dostal

mírovou cestou. Po nástupu do svého ú adu za al propoušt t i  politické v zn . Šlo mu

edevším o stabilitu zem , a proto umožnil všem politickým aktér m, aby se mohli

podílet na ízení zem . Zrušil tedy všechny zákony, které zakazovaly aktivn  se

politicky angažovat. Že tyto kroky myslí vážn  doložil tím, že vyhlásil nové volby.

Tak za ala dlouhá cesta Nigérie k demokratizaci. Opravdu je nutné podotknout, že

bude dlouhá, protože tato zem  skýtá i v dnešní dob  etnické problémy, sociální

nerovnosti a Nigérie je považována za jednu z nezkorumpovan jších zemí na sv

(Ros lek 2007, 221-2).

Rok 1999 se stal klí ovým mezníkem na vývoji Nigérie. Prob hly prezidentské

volby, volby do sn movny i senátu a vytvo ila se nová ústava, která navazovala na

ústavy z let 1979 a 1989 (Ros lek 2007, 223).

4.1 Ústava
Následující podkapitola vychází z Nigerijské ústavy.1

Nová ústava ur ila cestu demokracie a p edevším možnost demokratických

voleb. Aby se mohla demokracie rozvíjet, je nutné vytvo it dobrou ústavu. Cílem této

práce není zabývat se popisem státního z ízení, proto vyberu jen ty nejd ležit jší a

nejzajímav jší body ústavy a p edstavím tak jen základní obrysy nigerijského státního

ízení.

Nigérie je dle svého státního z ízení federativní republikou. Prezidentský

systém je formou vlády. Zem  je rozd lena na 36 federativních republik. Zvláštní

1Nigeria (1999). ConstitutionoftheFederal Republic ofNigeria. Dostupné na:
(http://www.nigerstate.gov.ng/epubl/Niger_constitution_1999.pdf, 17. 3. 2014).
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status má také hlavní m sto Abuja, které tohoto statutu dosáhlo v roce 1991. P ed

rokem 1991 se na tomto míst  nacházelo bohaté p ístavní m sto Lagos.

Hlavou státu je prezident stejn  tak je i hlavou exekutivy, protože se nacházíme

v prezidentském systému. Další d ležitou pozici, kterou zastává nigerijský prezident,

je pozice velitele ozbrojených sil. Aby doty ná osoba mohla kandidovat na post

prezidenta je podmín no tím, aby se narodil na území federativní republiky Nigérie.

Na ostatní politické pozice sta í mít pouze nigerijské ob anství. Dále musí být tato

osoba starší ty iceti let a je podmínkou, že musí být sou ástí n jaké politické strany.

Protože je Nigérie zem  mnoha etných rozdíl , ústava neopomíjí ani ur itou mír

vzd lanosti, kterou by m la kandidující osoba mít a to tedy základní vzd lání. Toto

pravidlo m že fungovat jako dobrá pojistka toho, že do voleb nem že kandidovat

nevzd laný populistický lov k, kterému by se poda ilo strhnout davy na svoji stranu.

Pravomoci prezidenta jsou velké. Prezident jmenuje do vlády ministry, ale

ijetí do této funkce potvrzuje Senát. Prezident se do t iceti dn  musí rozhodnout,

zda-li podepíše i nepodepíše zákon a bude ho tak vetovat. Prezident m že v zemi

vyhlásit výjime ný stav. D vod , kv li kterým lze tento stav vyhlásit je mnoho,

kdybych to m l však zúžit, jedná se o všemožné ozbrojené konflikty, které se jak

ímo, tak i nep ímo týkají federativní republiky Nigérie a sahají až po p írodní

katastrofy. Vyhlášení výjime ného stavu musí být podpo eno dv ma t etinami obou

komor Národního shromážd ní.  Ústava zajiš uje, aby si prezident nemohl vést

soukromou válku. Bez souhlasu senátu nesmí vojáci Nigérie opustit hranice této zem .

Prezident do jisté míry m že tento ústavní zákon obejít, ale je omezen po tem voják ,

které smí do zahrani í vyslat, dále s tím musí souhlasit Národní obranná rada.

Prezident m že navšt vovat jednání v obou komorách. A je p ed tyto komory povinen

edstoupit, aby ukázal, za co dané p íjmy utratil a jaký je jeho finan ní plán na další

rok, který musí být schválen. Zde však oproti americké ústav  jednání nejsou

zablokovaná. Pokud se totiž neshody prodlouží a až na za átek toho roku, o kterém se

jedná, dostává prezident velké pravomoci a m že si tak prosadit své.

Legislativní, neboli zákonodárná moc, náleží do rukou dvou komor, které se

také nazývají Národní shromážd ní. Jedná se tedy o bikamerální systém rozložený
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mezi Sn movnu reprezentant  a Senát. Sn movna reprezentant  má 360 len , Senát

109 len . Každá z komor má vlastního p edsedu, p i zasedání obou komor je hlavní

postavou p edseda Senátu. Aby stanovisko vydané Národním shromážd ním bylo

platné, musí zasedat alespo  jedna t etina z každé komory. Za zmínku stojí fakt,

jakými jazyky lze hovo it na p  obou komor. Vedle angli tiny, která je i ú edním

jazykem, jsou dalšími oficiálními jazyky v Národním shromážd ní jazyky Haus , Ib ,

Jorub , což jsou zástupci dominantních etnik v rámci federativní republiky Nigérie.

Pokud by se len jedné z komor stal prezidentem, viceprezidentem, ministrem i

guvernérem, mandát v jeho komo e tak zaniká, tyto funkce jsou neslu itelné.

Ješt  bych rád v krátkosti uvedl, jaké procedury jsou nutné pro p ijetí zákona:

Zákon mohou navrhovat ob  komory Národního shromážd ní. Pokud je zákon

schválen v jedné komo e, je nutné, aby ho projednala i druhá komora, protože aby

zákon mohl projít, musí s ním souhlasit ob  komory. Je p ípustné, aby o zákon

hlasovaly ob  komory dohromady. Prostá v tšina sta í na odeslání zákona

prezidentovi. Ten se musí do t iceti dn  vyjád it. Jeho pravomocí je veto, kterým m že

zákon odmítnout. M že být však p ehlasován dv ma t etinami Národního shromážd ní

– pak by zákon vešel v platnost i p es veto prezidenta.

4.2 Volební systém
Následující podkapitola vychází z Nigerijské ústavy.2

Aby voli  mohl volit v rámci federativní republiky Nigérie, musí dovršit

osmnácti let a zaregistrovat se jako voli , bez registrace volit nelze. Protože byla

Nigérie kolonizována práv  Velkou Británií, je tedy vcelku logické, že tato zem

používá v tšinový volební systém (first-past-the post).

Protože je v Nigérii prezidentský systém, je volba hlavy státu pro Nigerijce

nejd ležit jší sou ástí voleb. Samotný proces volby prezidenta je složit jšího rázu,

protože po ítá s n kolika variantami. První variantou je, že prezident bude kandidovat

2Nigeria (1999). ConstitutionoftheFederal Republic ofNigeria. Dostupné na:

(http://www.nigerstate.gov.ng/epubl/Niger_constitution_1999.pdf, 17. 3. 2014).



17

sám a nebude mít žádného protikandidáta. K tomu, aby se stala doty ná osoba

prezidentem, je nutné dosáhnout následujícího: získat v tšinu kladných hlas , oproti

záporným hlas m, dále musí získat alespo tvrtinu hlas  ze dvou t etin federativních

celk  a tyto parametry musí splnit i pro hlavní m sto Abuju. Tento systém je zaveden

proto, aby s prezidentem souhlasila alespo  n jaká ást obyvatelstva ve v tšin

region , a musí mít i ur itou podporu v rámci hlavní m sta.  To proto, aby

nedocházelo ke krvavým st et m p ívrženci a odp rci prezidenta. Tento systém by tak

l zabránit i tomu, aby se ú adu ujala nepohodlná osoba, která by tak rozdmýchala

vlnu nevolí. Nigérie se pou ila ze své historie, nestojí o další nepokoje ve své zemi, i

proto má takto komplikovaný volební systém, který se stává jakousi pojistkou. Druhou

variantou je, že na post prezidenta budou dva kandidáti. V tomto p ípad  se ruší

hlasování ano, ne a místo toho se po ítá, který kandidát dostane celkem více hlas .

Ostatní podmínky jsou stejné – op t vít zný kandidát musí získat alespo tvrtinu

hlas  ze dvou t etin federativních celk  a tyto parametry musí splnit i pro hlavní m sto

Abuju. Ve t etí variant  se po ítá, že kandidát  bude od t í výš. Vít zným kandidátem

se stává ten, který získá v tšinu hlas  a také získá alespo tvrtinu hlas  ze dvou t etin

federativních celk  a tyto parametry musí splnit i pro hlavní m sto Abuju. Pro úplnost

zopakuji, že prezidentem se m že stát pouze osoba, která se narodila v rámci

federativní republiky Nigérie, dosáhla 40 let a takého ur itého stupn  vzd lání. Další

podmínkou je lenství v jedné z politických stran. Volební mandát prezidenta je na 4

roky.

Oproti kandidatu e na post prezidenta, sta í být ob anem federativní republiky

Nigérie, chceme-li kandidovat do Národního shromážd ní. Ob  komory jsou omezeny

kem. Do Sn movny reprezentant  se m že dostat kandidát od t iceti let, do Senátu

od p t a t iceti let.

Pro volbu do horní komory je zem  rozd lena na 36 federativních ástí, které se

rozd lí ješt  na další 3 okrsky extra pro volbu do Senátu. To ve výsledku znamená, že

z každé federativní republiky postupují 3 senáto i. Z hlavního m sta Abuji oproti

jiným republikám postupuje pouze jeden vít zný kandidát a to nám dává dohromady

109 kandidát . Senáto i jsou voleni na 4 roky.
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Pro volbu do dolní komory, se zem  rozd lí do 360 volebních obvod , tedy takový

po et, kolik je i míst ve Sn movn  reprezentant . Proto jsou obvody jednomandátové

a volí se v tšinovým systémem. Rozd lení mandátových obvod  je pouze v rámci

jedné federativní republiky, to znamená, že mandáty nep esahují své hranice a

nacházejí se kompletn  uvnit  svých republik.

4.3 Stranický systém
V roce 1999 prob hli takzvané supervolby, protože se volil jak prezident zem ,

tak se volilo i do obou komor parlamentu.  Tyto volby byly d ležité nejen pro

samotnou Nigerii. V o ích ostatních zemí to byla šance, jak by tato zem  mohla dojít

k demokracii a vyhnout se dalším vojenským režim m.

K formování stranického systému v rámci federativní republiky Nigérie

ovlivnilo to, že do voleb nemohly projít politické strany, které nem ly rozsáhlou

národní podporu v zemi. Registrovat se mohly kterékoliv politické strany od konce

srpna 1998, ale volební komise rozhodovala, které strany se mohou voleb nakonec

zú astnit3. Komise ustanovila, že se do místních voleb, které se konaly ke konci roku

1998, se mohou zú astnit pouze t i strany z devíti. Tyto t i strany se mohou zú astnit

státních a národních voleb, které se budou konat na za átku roku 1999. Zbývajícím

šesti stranám nezbývalo nic jiného, než se domluvit s n kterou ze t í stran, která

komisí prošla a tu podpo it, pokud cht li alespo áste  na politice participovat. T i

postupující strany zahájily své kampan  a snažili se získat co nejvíce hlas . Strany,

které se zú astnily voleb, byly: Lidová demokratická stana (PDP), Všelidová strana

(APP), Aliance pro demokracii (AD).4 Místní volby jasn  vyhrála Lidová

demokratická strana (PDP) se ziskem 59 % hlas . Na druhém míst  s 26 % hlas  byla

Všelidová strana (APP) a na t etím míst  skon ila s 13 % Aliance pro demokracii

(AD).5 Ve volbách do obou komor, získala Lidová demokratická strana p es polovinu

3BBC (8. 3. 1998). World: AfricaNigeriaelectionstimeline. Dostupné na:
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/280552.stm, 17. 3. 2014).
4 BBC (15. 12. 1998) World: AfricaThreeNigerianpartiesqualifyforpolls. Dostupné na:
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/235180.stm, 17. 3. 2014).
5 BBC (10. 12. 1998). World: AfricaObasanjo's party winsNigerianpoll. Dostupné na:
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/232236.stm, 17. 3. 2014).
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v obou komorách a získala tak majoritní postavení v rámci Národního shromážd ní.6

Ješt  p ed volbami do Národního shromážd ní se Všelidová strana (APP) a

Aliance pro demokracii (AD) domluvili na spole ném kandidátovi, aby se tak lépe

vyrovnali silné Lidové demokratické stran  (PDP) a generálu Obasanjovi. Jejich

kandidátem se stal v dce Aliance pro demokracii (AD) Olu Falae. Tímto krokem se

zm nil po et kandidát  ze t í na dva. Ovšem Olu Falae m l t žkou výchozí pozici.

Politická moc i nezanedbatelná finan ní podpora byla na stran  Lidové demokratické

strany (PDP).7 Paradoxem je, že a koliv jsou oba kandidáti zástupci etnika Jorub ,

Obasanjo podporu místních lidí ztrácí, protože ho spojují s bývalými generály ze

severu, kte í posledních 15 let ovládali vojensky tuto zemi. I tak volby s p ehledem

vyhrál Obasanjo, získal v nich tém  63 % hlas . Po patnácti letech se tak k moci

úpln  dostala civilní vláda a generál Abubakar dostál svému slibu. Oba kandidáti byli

ed rokem ješt  politickými v zni, nyní kandidovali na post prezidenta. Nigérie

ud lala obrovský krok vst íc demokracii.8

Do dalších supervoleb v roce 2003, se Všelidová strana (APP) transformovala

na Všenigerijskou lidovou stranu (ANPP). Stala se siln  konzervativní stranou,

podporu m la p edevším od islámského severu. Do ela této strany byl zvolen

Muhammadu Buhari, který se díky povedenému pu i stal v dcem zem  v letech 1983-

1985 (Ros lek 2007, 234).

ed prezidentskými volbami se op t konaly volby do Národního shromážd ní.

Jasn  vyhrála Lidová demokratická strana (PDP), která op t získala v obou komorách

více než polovinu k esel. Druhá skon ila Všenigerijská lidová strana a t etí byla

6BBC (22. 2. 1999). World: AfricaObasanjo's party winsNigeriapoll. Dostupné na:
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/283577.stm, 17. 3. 2014).

7 BBC (16. 2. 1999). World: AfricaTwocontestNigeriapresidency. Dostupné na:
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/280507.stm ,17. 3. 2014).
8 BBC (2. 3. 1999). World: AfricaAnalysis: Democracyreturns. Dostupné na:
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/288890.stm, 17. 3. 2014).
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stranaAliance pro demokracii (AD) s velkou ztrátou oproti minulým volbám. V tomto

odkazu najdeme zdroj, ale i tyto kompletní výsledky voleb.9

Prezidentských voleb se mohlo zú astnit více stran stejn  jako do Národního

shromážd ní. P esto významné byly pouze t i jmenované strany. Prezidentské volby

jasn  vyhrál Obasanjo se ziskem p es 60 % a vkro il tak do svého druhého volebního

období.10

V následujících prezidentských volbách, které se konaly v roce 2007, už

nemohl Obasanjo kandidovat na post prezidenta, a tak si Lidová demokratická strana

(PDP) volila svého nového lídra. Stal se jím u itel chemie UmaruYarAdua, který

zvít zil p edevším díky podpo e bývalého prezidenta Obasanja.11 Stejn  jako jeho

edch dce, porazil v prezidentských volbách s p ehledem nejsiln jšího opozi ního

kandidáta MuhammaduaBuhariho. A koliv to byl první prezident s vysokoškolským

vzd láním, krom  uklidn ní situace v delt  Nigeru, se mu neda ilo plnit p edvolební

sliby, ke kterým pat ilo skoncování s korupcí, inovace volebního systému a rozší ení

elektrické sít  po celé zemi. Tuto krizi prohluboval ješt  ten fakt, že byl

UmaruYarAdua vážn  nemocen. M l potíže s ledvinami, které si jezdil lé it do

mecka i Saudské Arábie. V jeho nep ítomnosti ho zastupoval viceprezident

Goodluck Jonathan.12 Na za átku kv tna roku 2010 UmuraYarAdua zem el ve svých

padesáti osmi letech. Goodluck Jonathan dokon il za Adua jeho volební období až do

voleb 2011, kdy se konaly další supervolby.13

V roce 2007 prob hly ješt  volby do Národního shromážd ní. Lidová

demokratická (PDP) strana si v obou komorách ješt  polepšila, poda ilo se jí

dosáhnout ústavních dvou t etin. Všenigerijská lidová strana skon ila na druhé pozici a

9 House ofRepresentatives (2003). Electionheld in 2003. Dostupné na: (http://www.ipu.org/parline-
e/reports/arc/2363_03.htm ,17. 3. 2014).
10 BBC (22. 4. 2003). ObasanjowinsNigeriapoll. Dostupné na: (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/2966781.stm,
17. 3. 2014).
11 NIDO Americas. President UmaruMusaYar'Adua. Dostupné na:(http://www.nidoamerica.org/resources-
links/nigeria-goverment/nigerian-presidents/47-president-umaru-musa-yaradua.html, 17. 3. 2014).
12 BBC (6. 5. 2010). Obituary: President Yar'Adua. Dostupné na: (http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6187249.stm
, 17. 3. 2014).
13 CNN (6. 5. 2010). Nigerian President Yar'Adua has died. Dostupné na:
(http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/05/05/nigeria.president.dead/, 17. 3. 2014).
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s v tší ztrátou než v p edchozích volbách.14 Tím, že PDP disponovala dv ma t etinami

v Národním shromážd ní a m la svého lídra na postu prezidenta, nebál bych se íci, že

PDP doslova ovládla politický systém.

V roce 2011 se konaly další supervolby. Asi nejv tší zm nou bylo vystoupení

MuhammedaBuhariho ze strany ANPP kv li neshodám a p estoupil do Kongresivní

strany zm n (CPC). Opustil tak svoji stranu rok p ed prezidentskými volbami, za které

kandidoval na post prezidenta v letech 2003 a 2007 (Mamah 2013).

Parlamentní volby bylo nutné o pár dní odložit, protože chyb li v n kterých

volebních místnostech hlasovací a s ítací lístky. A protože šlo vlád  o legitimní volby,

ud lala tento krok (Macková 2011). Parlamentním volbám však den p ed volbami

edcházely bombové atentáty a st elba.15 B hem celé kampan  zem elo p es 100

lidí16. Tyto volby nazna ily jistou zm nu v rámci Národního shromážd ní. Sice op t

Lidová demokratická stana (PDP) získala v tšinu v obou komorách, výhra však nebyla

tak silná jako v minulých letech a p išla tak o jasnou dvou t etinovou v tšinu. Opozici

se zada ilo, protože výsledky relevantních stran jsou vyrovnané.17 Nebyli dosazeni

všichni Senáto i a Reprezentanti ihned po volbách. V n kolika obvodech byli dosazeni

pozd ji kv li špatné logistice systému hlasovacích lístk .

Prezidentské volby vyhrál jasn  Goodluck Jonathan s tém  60 % hlas . Na

druhém míst  skon il MuhammedBuhari s více než 32 % hlas . Další kandidáti mají

zanedbatelné procento a po et hlas , p esto jako v národním shromážd ní dosáhla

opozice jako taková lepších výsledk  a do budoucna by tak mohla více promluvit do

ízení zem .18

14AfricanElection Database (2011). ElectionResults. Dostupné na:
(http://africanelections.tripod.com/ng.html#1999_Presidential_Election, 17. 3. 2014).
15 Al Jazeera (9. 4. 2011). Nigeria hit by second blast as pollscontinue. Dostupné na:
(http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/04/201148195657822597.html, 17. 3. 2014).
16 Al Jazeera (9. 4. 2011). Votecountingunderway in Nigeria. Dostupné na:
(http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/04/201149212555710567.html, 17. 3. 2014).
17AfricanElection Database (2011). ElectionResults. Dostupné na:
(http://africanelections.tripod.com/ng.html#1999_Presidential_Election, 17. 3. 2014).
18Xinuhuanet (2011). Jonathan winsNigerianpresidentialelection. 19. 4. 2011 Dostupné na:
(http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-04/19/c_13834788_2.htm ,17. 3. 2011).
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4.4 Zahrani ní politika
Abychom lépe pochopili zahrani ní politiku Nigérie, je d ležité si

v souvislostech uv domit fakt, že Nigérie je obklopena zem mi, které kolonizovali

Francouzi, tedy se jedná o frankofonní zem , kdežto Nigérie je anglofonní zemí.

Hranice mezi státy byly tvo eny od stolu, nerespektovaly historické hranice i etnika

žijící v té oblasti i politickou p íslušnost zdejších lidí i víry.  Stalo se, že jedno

etnikum bylo rozd leno do dvou i více stát . Takto vytvo ené hranice vedly k mnoha

etným konflikt m, které se dotkly i Nigérie.

Zahrani ní politika Nigérie je rozd lena do n kolika oblastí. Do první oblasti se

adí bezpe nost samotné Nigérie a vztah s jejími sousedy. Do druhé oblasti zahrani ní

politiky se adí vztahy se státy západní Afriky. T etí oblast se zabývá celoafrickými

problémy a poslední tvrtá oblast zahrani ní politiky se v nuje institucím a

organizacím, které se nachází mimo africký kontinent (Nuamah 2003, 3-5).

Dnešní zahrani ní politiku velmi ovlivnily historické události, kterými si zem

musela projít p es koloniální období pod vlajkou Velké Británie po množství etných

konflikt , v etn  ob anské války. Kv li válce o Biafru se vztahy s okolními státy

nejvíce ochladily, protože frankofonní zem  byli pro odtržení Biafry od Nigérie. Do

60. let se vyzna ovala zahrani ní politika respektováním hranic, nezasahováním do

konflikt  mimo území Nigérie. Od 70. let Nigérie za ala prosazovat rasovou toleranci

a snaží se o zlepšení vztah , v etn  t ch ekonomických na p  vzniklého

ECOWAS.19

Jako ukázku vztah  jsem si vybral ad a Ghanu. ad je sousední stát, tedy spadá

do první oblasti zahrani ní politiky. Dále je to zem , kde byly v minulosti etné

problémy.

koliv má Nigérie hranici se sousedním adem krátkou, po celé délce byla

prostoupena konflikty. Jednalo se zejména o ryba ení v adském jeze e, kde nigerijští

rybá i byli obt žováni adskými vojáky. To se stávalo proto, že nebyla jasn  ur ená

19Nigeria’sForeign Relations. Nigeria Table ofContest. Dostupné na:  (http://countrystudies.us/nigeria/80.htm,
17. 3. 2014).
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hranice jezera. Nejistota mezi státy byla podpo ena p ítomnosti francouzských vojsk.

Dovršení špatných vztah  bylo v roce 1983 vypov zení sedmi set tisíc lidí zp t

z Nigérie do adu jako reakce na p est elku na ostr vcích v adském jeze e, která

stála životy nigerijských voják . Nigérie však dále potvrzovala, že chce udržovat

klidné vztahy. B hem ob anské války v adu nahradila roli Francie, která již nemohla

ad tak podporovat. Podepsaly se bilaterální dohody a nap íklad se nigerijské

potraviny za aly dovážet do adu. Do Nigérie se vyváželo zase ryby a r zný dobytek

(Omede 2006, 13-15).

Vztahy mezi Nigérií a adem byli nevalné, protože ad podporovala Francie.

To se zm nilo až po p evratu v adu v roce 1975, kdy Francie p estala ad

podporovat a Nigérie zastoupila na této pozici Francii. Ke konci 70. let se vztahy

zhoršily, protože ob  zem  cht ly t žit v adském jeze e ropu. Zem  snížili možnost

vzniku konfliktu vytvo ením hlídek. Špatným vztah m nepomohlo ani snížení hladiny

adksého jezera ze strany adu.20

Nigérie a Ghana mají nejv tší ekonomiky v rámci západní Afriky. Zárove  jsou

ob  zem  producentem ropy, ale rozdíl množství vyt žené ropy v Ghan  a v Nigérii je

markantní. Pro Ghanu je Nigérie t etí nejv tší obchodní partner a ta se podílí deseti

procenty na celkovém ghanském obchod . Ghana je pro Nigérii devátým nejv tším

obchodím partnerem a tvo í kolem procenta a t ech desetin celkového obchodu. Oba

státy si uv domují, že spolupráce mezi nimi je výhodná pro ob  zem  a jejich vztahy

se dají považovat za dobré.21

Ne vždy však byly vztahy mezi t mito státy dobré. Vztahy mezi státy byly

velmi špatné, když v roce 1981 byl sesazen ghanský prezident. Ghana byla v té dob

z devadesáti procent závislá na dovozu nigerijské ropy. Nigérie po p evratu odmítla

doru it ropu, navíc dlužila Ghan  peníze za nedoru enou ropu. Vztahy se ješt

iost ily v roce 1983, kdy Nigérie vyhostila ghanské imigranty, kte í zde hledali

20Mongaby. Chad Index. Dostupné na: (http://www.mongabay.com/history/chad/chad-
relations_with_nigeria_and_sudan.html,17. 3. 2014).
21 Oxford Businnes Group. Mutualbenefits: Therelationshipwith Ghana remainscrucial, despite a recentdispute.
Dostupné na: (http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/mutual-benefits-relationship-ghana-remains-crucial-
despite-recent-dispute, 17. 3. 2014).
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úto išt  kv li ekonomické situaci a velkému suchu v Ghan . Po et vyhošt ných osob

byl p es milion. V roce 1985 prob hla druhá vlna vyhošt ných osob, tentokrát byl

po et nižší, kolem t i sta tisíc. Ghanský prezident využil situaci, když se v roce 1985

nekrvavou cestou ujal vlády Babandinga. Využil oficiální návšt vy ke zlepšení vztah

a kooperaci v ekonomických oblastech. Tím, že Babandinga v roce 1989 op toval

oficiální návšt vu Ghany, lze spat it ve vzájemných vztazích zlepšení. Vztahy z staly

dobré i po p evratu v Nigérii, kdy se v dcem zem  stal v roce 1983 generál Abacha.22

V této dob  trápí Ghanu problém nigerijských obchodník  p ítomných v Ghan .

Ti zde podnikají a da í se jim, protože nigerijští obchodníci umí lépe využít slabit

ghanských zákon  ve své obchodní innosti. Proti tomu zakro ila ost e vláda v roce

2012, ustanovila nové zákony, které zp ís ují podmínky pro podnikání nigerijských

obchodník  na území Ghany.  Tato skute nost reáln  ohrožuje vzájemné vztahy, ale

samotní nigerijští obchodníci potvrdili, že opat ení jsou zvládnutelná. Samotná Nigérie

odmítla, že by se m ly bilaterální vztahy kv li t mto opat ením m nit.23

4.5 Shrnutí
Nigérie je zem , která si prožila mnoho p evrat  a diktatur. Aby mohla být

považována za dobrou demokratickou zemi, musí mít dob e sepsanou ústavu. Ta je

podrobná a jasn  ur uje pravidla celého systému a státu. Z ústavy je vid t, že má tato

zem  byla kolonizována Velkou Británií, zárove  do ní p idala i nové prvky.

Pro budoucnost politického systému bylo klí ové to, že povolila kandidovat

pouze t em stranám. Tyto t i strany se pozd ji staly hlavními aktéry budoucího vývoje.

Dv  ze t í stran se postupn  transformovaly, kdežto nejsiln jší PDP z stala nem nná,

má stálou podporu a dominantní p evahu v každých volbách. A koliv jsou každé

volby doprovázeny nepokoji z výsledku, lze ozna it volby za demokratické. Otázkou

22Modern Ghana. Foreign Relations. Dostupné na:
(http://www.modernghana.com/GhanaHome/ghana/government.asp?menu_id=6&sub_menu_
id=289&menu_id2=13&s=d, 17. 3. 2014).
23  Oxford Businnes Group. Mutualbenefits: Therelationshipwith Ghana remainscrucial,
despite a recentdispute. Dostupné na: (http://www.oxfordbusinessgroup.com/news/mutual-
benefits-relationship-ghana-remains-crucial-despite-recent-dispute, 17. 3. 2014).
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stává, jak moc je Nigérie demokratická, když celý politický systém ovládá jedna

strana a opozice asto p sobila rozt íšt ným dojmem.

Co se tý e zahrani ní politiky, Nigérie nem la v minulosti dobré vztahy

s jinými zem mi. Postupem asu, však za alo Nigérii záležet na vztazích se státy

v západním regionu a snažila se všemi státy vycházet, ekonomicky je podporovat a

obchodovat. Jako p íklad poslouží uvedené zem  – ad a Ghana.
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5 Ekonomika

5.1 Zem lství
koliv by se mohlo zem lství v Nigérii na první pohled zdát jako ned ležité,

opak je pravdou. Zem lství není na vysoké úrovni, p esto tvo í více než 30 % HDP

celé zem  a je v n m zam stnáno p es dv  t etiny obyvatelstva. Nigérie má výborné

podmínky pro zem lství. Výhodou je její poloha blízko rovníku i to, že je

ímo ským státem. Velké teplo a zárove  mnoho srážek za ídí, že v Nigérii mají

které plodiny sklize  i n kolikrát do roka. Zem  má rozlohu 910 770 km2, ale jen

sn  nad 30 % p dy je zem lsky obd láváno. Dle odhad  FAO by šlo v Nigérii

obd lávat až 80 % nigerijské p dy, což vytvá í velký zem lský potenciál.24

Nejvíce rozší ené v rámci zem lského sektoru Nigérie je p stování kakaových

bob . Jsou jejich šestým nejv tším vývozcem na sv . Dalšími plodinami jsou

arašídy, bavlna, palmový olej, kuku ice, rýže, irok, proso, maniok (tapioka) – z toho

se vyrábí chléb. A také se p stují sladké brambory, kterým se íká batáty. Z chovu jsou

to ovce, kozy, skot a prasata. Významn jší je i t žba kvalitního d eva, které však

pochází z deštných prales . Velmi d ležitou sou ástí obživy je rybolov.25  Vodní

plocha, která je Nigérii p ipisována, iní 140 000km2. Avšak i na tak velké ploše, se

vyskytuje mnoho rizik. Rybá ský pr mysl tu bojuje s nadm rným rybolovem a

zne išt ním, které pochází od ropných vrt . Pro mnoho Nigerijc , žijících u pob eží, je

rybolov jediným zp sobem obživy a s primitivním ná iním se snaží n co ulovit, ímž

ješt  více ubližují už tak poni enému mo skému ekosystému.26

Nigérie byla do roku 1960 sob sta nou zemí, dovážela jen minimum potravin.

Ale pak se našla ropa a ta se stala hlavní komoditou. P stování plodin šlo do ústraní a

zem lský sektor se p estal finan  podporovat. Tím se zpomalilo budování

infrastruktury a venkov chudl. Potraviny jako rýže, cukr, pšenice se musely dovážet a

24 Food and AgricultureOrganizazionofthe United Nation (2012). ForeignAgricultular. Dostupné na:
(http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/tcsp/docs/Nigeria_Country_Profile_FINAL.pdf, 20. 3. 2014), 1-3

25CentralIntelligenceAgency. Nigeria: Economy. Dostupné na (https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/ni.html, 20. 3. 2014).

26 Food and AgricultureOrganizazionofthe United Nation (2007). Fishery profile. Dostupné
na:(ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_NG.pdf, 20. 3. 2014), 1-6
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pom rn  draze. Jak jsem uvedl výše, Nigérie má potenciál na to, být alespo

sob sta nou zemí v zem lství, ale samotný potenciál na to nesta í. Proto v roce

2011 vláda prezidenta Jonathana vytvo ila Agendu na zm nu zem lství. Cílem je

tší spolupráce mezi malými a velkými zem lci a možnost za ít v zem lství

podnikat. D íve vláda m la na starosti rozd lování hnojiv a osiv, což m lo za následek

velký rozmach korupce. Nyní je vláda vynechána. Zem lc m byly rozdány mobilní

telefony, skrze které si mohou požádat o p id lení osiva i hnojiva. A tito malí

zem lci mají tyto komodity áste  od státu dotované, aby se mohli více rozvíjet.

Touto podporou zem lství, se vytvo ila mnohá pracovní místa, jež byla jedním

z cíl  agendy. Dalším vyty eným cílem bylo snížení dovozu jiných potravin, což se

nap íklad u rýže povedlo – už polovinu své spot eby rýže jsou si schopni sami

vyp stovat. Tímto krokem se da í všem a ubude i lidí trpící hladem. Za tyto kroky byla

Nigérie pochválena od OSN, že plní cíle tisíciletí.27

5.2 Zemní plyn
koliv je ropa v dnešní dob  z pohledu ekonomiky a p edevším pak p íjm  tou

hlavní komoditou, nelze opomenout význam zemního plynu, který se bude více

rozvíjet v budoucnosti. Nigérie vlastní nejbohatší zásoby zemního plynu v rámci

Afriky a ve sv tovém m ítku je na 9. míst . Z vývozu zemního plynu na celém sv ,

se podílí Nigérie osmi procenty, což z ní d lá 25. nejv tšího vývozce na sv .28

S nadsázkou by se dalo íct, že je zemní plyn pro Nigérii spíše p ekážkou. Protože

zemní plyn zde blokuje cestu k rop  a je samovoln  zapalován. Už od roku 1958, kdy

se vlastn  za ala ropa t žit, se tu naskýtal tento problém. Zapalování zemního plynu

bylo v roce 1984 zakázáno, ale Nigérie s tím dlouhou dobu nic ned la a platila

pokuty.29 Od roku 2002 se za ala procenta spáleného zemního plynu snižovat. V roce

2002 to byla tém  polovina, 46 %. Nejlepšího výsledku dosáhli v roce 2010, kdy to

bylo pod 25 %, další rok se hranice p ehoupla t sn  p es 25 %. Z t chto statistik je

27Forbes (10. 10. 2013). WhyAgricultureIsNigeria's New Oil. Dostupné na
(http://www.forbes.com/sites/skollworldforum/2013/10/10/why-agriculture-is-nigerias-new-oil/, 20. 3. 2014).
28 U. S. EnergyInformationAdministration (30. 12. 2013). Country AnalysisBriefOverview. Dostupné na:
(http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=NI#undefined, 21. 3. 2014).
29World Bank (2011). Nigeria: AssociatedGasUsage. Dostupné na:
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTOGMC/EXTGGFR/0,,contentMDK:21102949~
isCURL:Y~menuPK:2912252~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:578069,00.html , 21. 3. 2014).
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jasn  vid t, že Nigérie v posledních letech zna  snížila množství splanutého

zemního plynu, je však nutné si uv domit, že stále je to obrovské množství.30

Což dokážu faktem, že Nigérie je druhou nejv tší zemí po Rusku, kde vzplane

nejvíce plynu p i t žb . M že za to již zmi ovaná cílev domá „net žba“, ale i absence

plynových potrubí, špatná infrastruktura samotné zem  a nepokoje v této oblasti, jež

už nejsou tak etné jako v minulosti.  Vláda už má p ipravené plány na stavbu nových

potrubí a ho ící plyn zmenšit na minimum. S tímto cílem  je  spojen i plán výstavby

nových plynových elektráren a nových rozvodných elektrických sítí do všech domov .

Nyn jší systém je nestabilní a má výpadky (blackout), proto jsou zapot ebí

v domácnostech generátory. Od roku 2009 se zvyšuje t žba zemního plynu a postupn

stoupá. Svého maxima dosáhla v roce 2012. Zem  však využívá pro vlastní ú ely

pouhých 20 % zemního plynu. 31

Výstavba nových elektráren a sítí do všech domov  souvisí s plánem, který

vytvo ila vláda v roce 2008. Název je NigerianGas Master Plan a jeho hlavním cílem

je konkurence schopný vývoz zemního plynu, omezení ho lavosti na minimum a

vytvo it pro Nigerii zásoby, které by v budoucnu zajistili energetickou bezpe nost.32

Nigérie se rozhodla pod lit o sv j zemní plyn i se svými sousedy. V roce 1982

vznikl na p  ECOWASU projekt, který m l potrubím se zemním plynem spojit

Nigérii, Benin, Togo a Ghanu. Samoz ejm  m l za ínat v Nigérii a cílem bylo vylepšit

energetiku, která bude více konkurence schopná a m l ji k tomu také dopomoci velmi

30NigerianNationalPetroleumCorporation (2011). Draft AnnualStatistical Bulletin. Dostupné na:
(http://www.nnpcgroup.com/Portals/0/Monthly%20Performance/2011%20ASB%201st%20edition.pdf, 21. 3.
2014), 43
31 U. S. EnergyInformationAdministration (2013a). Nigeria: Owerviev. Dostupné
na:(http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=NI, 21. 3. 2014).
32NigerianNationalPetroleumCorporation. NigerianGas Master Plan. Dostupné na:
(http://www.nnpcgroup.com/NNPCBusiness/MidstreamVentures/NigerianGasMasterPlan.aspx, 21. 3. 2014).
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kvalitní plyn z Nigérie. Samotná výstavba za ala v roce 2005 a skon ila v roce 2011.33

Plynovod je dlouhý 681 km.34

5.3 Ropa
Rok 1956 se udává jako rok nalezení ropy v Nigérii a o 2 roky pozd ji za al být

žen a vyvážen, britskou spole ností Shell. Po áte ní t žba ropy nebyla významná,

ale pozd ji nabyla významn jšího rázu. Z n kolika tisíc  barel  denn  se Nigérie

postupn  vyšplhala až na 2 miliony prodaných barel  za den.35

I tato ísla ji pomohly ke vstupu do organizace OPEC v roce 1971. Státy této

organizace zajiš ují jednu t etinu veškeré ropné produkce a vlastní 75 % všech zásob

ropy na Zemi. O organizaci OPEC píšu dále v textu, proto se již v této kapitole nebudu

touto organizací zabývat.

Ropa je pro Nigérii hlavním vývozním artiklem, protože 95 % vyvezeného zboží

je ropa, což ukazuje až na p íliš velkou závislost na prodeji ropy. A protože 80 %

íjmu stát  pochází z ropy, prohlubuje to závislost zem  na rop  (Hutchful, Aning

2004, 211).

Ne vždy však m la Nigérie z ropy tak velký p íjem jako dnes. Na po átku t žby

dosahoval p íjem Nigérie z ropy kolem 20 %, což pokrylo poplatky firem za t žbu a

dan .  Se vstupem do OPEC se vše zm nilo a vedení OPEC zatla ilo na Nigérii, aby se

její vláda více ú astnila na t žb  ropy a m la z toho v tší zisky. Od té doby prob hly 3

ležité milníky. Za prvé byla vytvo ena národní petrolejá ská spole nost

NigerianNationalPetroleumCompany (NNPC) v roce 1997. Tato národní spole nost si

vynutila hlavní podíl ve zdejších ropných spole nostech.36

33World Bank (2013) WestAfricanGasPipeline. Dostupné na:
(http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=104231&piPK=73230&theSitePK=40941&menuPK
=228424&Projectid=P082502, 21. 3. 2014).
34WestAfricaGasPipelineCompany. Aboutthe piperine. Dostupné
na:(http://wagpco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=85&lang=en, 21. 3.
2014).
35NigerianNationalPetroleumCorporation. DevelopmentofNigeria'sOilIndustry. Dostupné na:
(http://www.nnpcgroup.com/NNPCBusiness/BusinessInformation/OilGasinNigeria/DevelopmentoftheIndustry.a
spx, 21. 3. 2014).
36Answers. NigerianNationalPetroleumCorporation. Dostupné na: (http://www.answers.com/topic/nigerian-
national-petroleum-corporation, 21. 3. 2014).
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Za druhé, vláda v roce 1969 vytvo ila zákony na vlastnictví ropy tzv.

PetroleumAct. Protože tyto zákony íkají, že veškerá ropa a zemní plyn, který se vyt ží

na území Nigérie v etn  mo e, se nesmí jakýmkoli zp sobem t žit a vyvážet bez

ud lení licence ministerstva, které je pod záštitou nigerijské federální vlády.37

Další opat ení, která vedla k navýšení p íjm , byly další zákony, který byly

vytvo eny o 9 let pozd ji, v roce 1978. Tento balík zákon  je známý jako Land Use

Act. Na první pohled nejde o významné zákony, které se týkají v cí související

s t žbou, protože dává do rukou Guvernéra a jemu pomocných orgán  pravomoci

týkající se rozd lování, prodeje a nákupu pozemk . Dále se tam však píše, že

Guvernér dostává svrchované právo spravovat území, které je jakýmkoliv zp sobem

spojeno s ropou, jako nap íklad cesta, i území s nalezenou ropou.38 Tímto opat ením a

zákony si vláda zajistila obrovská procenta z prodeje ropy a vyhranila si na tyto

komodity monopolní právo jak v i ob an m samotným, tak i ropným spole nostem.

Není ropa jako ropa. N která je více kvalitní, n která mén . Tuto kvalitu lze

vyjád it ur ením dvou základních faktor . První z nich je hustota ropy, která je

vyjád ená dle stup  API (AmericanPotroleum Institute). Nejedná se o klasickou

hustotu, kterou známe z b žné praxe v kilogramech na centimetry krychlové, a

vypo ítává se p i 60 °F, což je zhruba 15,6 °C. Dle stup  se adila API hustotu ropy,

kde do 20° se jedná o t žkou ropu, 20-35° se považuje za b žnou ropu a nad 35° je

ropa považována za lehkou. Nejcenn jší ropou je ta lehká, sv tlá, ze které lze dostat

mnoho benzínu, na rozdíl od t žkých. Tam z velkého množství vznikne mén  benzínu

a vytvo í se mnoho odpadních látek, jako nap íklad u uhlí i tekutých písk . Dalším

základním faktorem ropy je její sladkost i kyselost. Tento faktor se ur uje dle

množství p ítomnosti síry. Sladká ropa má mén  než 1 hmotnostní procento, kyselé

ropy mají b žn  3-4 hmotnostní procenta. Samotné rafinérie ješt  rozd lují ropu do

dalších t í skupin: Dle obsahu síry rafinérie rozeznávají ropu s malým obsahem síry

(do 0,06 hmotnostního procenta), se st edním obsahem síry (0,06-0,6 hmotnostního

37PetroleumAct ( 1969). Arrangmentofsections. Dostupné na:
(http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/oeur/arch/nig/petroleumact.pdf, 21. 3. 2014).
38 Land Use Act. Arrangmentofsections. Dostupné na: (http://www.placng.org/lawsofnigeria/node/139, 21. 3.
2014).
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procenta) a s vysokým obsahem síry (nad 0,7 hmotnostního procenta). Tuto síru musí

rafinérie odstranit, protože by škodila v automobilech i samotných za ízeních rafinérie,

která ropu dále zpracovává (Cílek, Kašík 2007, 21-22). Nigérie má práv  tuto kvalitní

ropu bez obsahu síry, která je sladká a i lehká. Tyto vlastnosti d lají z nigerijské ropy

velmi kvalitní a žádanou surovinu.39

Geografie t žby ropy v Nigérii není rovnom rná. Velké zásoby ropy se nachází

ve federálních republikách, které obklopují deltu Nilu. Logickou úvahou by bylo, že

tyto státy se mají lépe než ostatní, ale paradoxem z stává, že tyto zem  jsou chudší.

Nigérie net ží ropu pouze na souši, ale p edevším na mo i. Na rozdíl od souše, kde

musí vláda bojovat proti místním vzbou enc m, je tedy výhodné t žit na mo i, protože

tam se vzbou enci nedostanou a Nigérie se tak pojistí, že dodávky ropy stihne vyt žit.

Avšak t žba na mo i je nákladn jší, stejn  jako samotný pr zkum. V Guinejském

zálivu však 60 % ropy pat í Nigérii (Záho ík 2010, 117).

žba ropy je pro Nigérii výhodným vývozním artiklem, z kterého erpá peníze

a další výhody. Všechny tyto výhody jdou však na úkor zne išt nému životnímu

prost edí. Tento problém mívají rozvojové zem , kde se nedodržují standarty t žby,

jako je b žné ve vysp lých státech. V Nigérii nejsou úniky ropy ni ím výjime ným.

tší ást z t chto únik  ropy vyte e do mo e a menší ást na souš, což je však chabá

út cha. Uniklá ropa ni í suchozemský i vodní ekosystém. Ropné spole nosti v Nigérii

úniky ropy ne eší, i je eší pozd , což problémy ješt  zhoršuje. Tyto úniky ropy jsou

tšinou chybou spole ností, ale n které mají na starosti atentátníci, kte í napadají

ropné vrty. Ropa zp sobuje vznik lesních požár , znehodnocuje zem lskou úrodu.

Ekosystému trvá 10-15 let než se úpln  vzchopí. Dalším p írodním zdrojem, který ropa

znehodnocuje, je voda. Ta je zne išt ná a obsahuje také kovy. Obyvatelé zasažených

území jsou nuceni se bu  p est hovat za ist jším zdrojem pitné vody  a nebo

konzumovat  zne išt nou vodu. Dopady se dotýkají i živo ich  a to jak ve vod , tak i

na souši. Nejen ropa, ale i uniklý plyn zp sobuje environmentální hrozby, protože p i

jeho spalování se vylu uje škodlivé CO2 a p ispívá k v tšímu globálnímu oteplování.

39 U. S. EnergyInformationAdministration (30. 11. 2011). Nigeria: Owerviev. Dostupné na:
(http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=3050, 21. 3. 2014).
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Vzduch dále zhoršuje p ítomná síra a saze. V posledních letech se spalování plynu

snižuje, a proto rizika spojená s únikem plynu, nejsou tak velká, jak je tomu u ropy. Na

toto zne išt ní reagují obyvatelé nespokojen . Nejhorší situace je v oblasti delty Nilu.

íve se tu zdejší obyvatelé živili rybolovem a zem lstvím, což s postupem asu

bylo stále složit jší. Krom  výše uvedených d vod  napomohlo zdejší eskalaci

konfliktu i ten fakt, že lidé ze zdejších oblastí nepracovali v ropných spole nostech.

Naopak sem za prací p icházeli p ist hovalci ze severu a hledat nové zp soby obživy

bylo ješt  t žší. Když se situace vyost ila, zasáhla vláda tím, že do oblasti povolala

vojenské jednotky. To ovšem nakonec vyústilo ve v tší odpor a vytvo ily se radikální

skupiny jako Ijawská povstalecká skupina i Boko Haram (Daniel, 2014).

Problémy se ale netýkají pouze ropy. Už v roce 1960, kdy dosáhla Nigérie své

nezávislosti, byla tato zem  považována za velmi zkorumpovanou. Je zde b žnou

praxí, že pokud chceme n jakou laskavost, podpo íme ji dárkem. Tento systém je

v Nigérii tak hluboce zako en n, že se z toho vyvinula p ebujelá korupce a

klientismus. Tento zvyk se dochoval až do dnešních let a je dodržován v tšinou

obyvatelstva. (Collis, 1970: 182 - 186). Není proto divu, že je Nigérie považována za

jednu z nejvíce zkorumpovaných zemí na sv , když je korupcí prostoupená jasná

tšina spole nosti.

Nigérii je vy ítáno, že na to, jak je bohatou zemí, neposkytuje svým

obyvatel m vyšší životní standarty. To se dá spo ítat díky Indexu lidského rozvoje

HDI. Dle indexu lidského rozvoje se dle statistik Nigérie pomalu, ale jasn  zvedá. Dle

HDI reportu z roku 20113 m žeme prohlásit následující: Za posledních 7 let se

hodnota zvýšila sice pouze o 3 setiny, ale poslední setina se zvýšila pouze za jeden

rok. Od roku 1980, kdy se za al m it HDI v Nigérii, se zvedla pr rná délka života

ze 45 let na 53 let a školní docházka se prodloužila na 9 let. I když pr rem není

dochozených ani šest let. Zvedl se také finan ní pr r životního minima na 2,1 USD

na den.40 V rámci Afriky Nigérie rozhodn  nepat í mezi nejvíce rozvinuté státy,

40United Nations (2013). HumanDevelopment Report: Nigeria (http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-
Profiles/NGA.pdf , 10. 4. 2014).
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v rámci Subsaharské Afriky však je její HDI o celou desetinu vyšší než je pr r

Subsaharské Afriky.

5.4 Shrnutí
Z celosv tového m ítka lze ur it na první pohled, zda-li je stát bohatý i

chudý. Pozná se to dle po tu obyvatel pracujících v zem lství. Dv  t etiny Nigerijc

pracuje v zem lství, což je opravdu dost na stát, o kterém se bavíme jako o

regionálním hegemonovi. Ropa dostala p ed zem lstvím p ednost kv li výnos m,

zem lství šlo do ústranní a v dnešní dob  p estala být Nigérie v zem lském

sektoru sob sta ná. Do budoucna by se však situace m la zm nit. Je to dáno vcelku

vhodnými podmínkami pro zem lství na africké podmínky. Dále je zde velká

plocha, která se dá obd lávat. FAO vypo ítala, že by Nigérie mohla obd lávat tém

i krát více zem lské plochy než doposud. Asi nejd ležit jší je však podpora vlády,

která za ala podporovat zem lství tím, že podporuje malé zem lce, kte í se díky

dotacím stávají zem lskými podnikateli. Tímto krokem se zvedá i zam stnanost.

Nigérie je na dobré cest , aby se zem lství zvedlo a zem  byla op t sob sta ná.

Jestli se jí to opravdu povede, je otázkou budoucna.

Zemní plyn se v Nigérii našel p i t žb  ropy. Nigérie má tak velké zásoby ropy,

že plyn zde uniká p i t žb  ropy, kde se spaluje. Tím, že nebyla vytvo ena kvalitní

plynová infrastruktura, nem la Nigérie v d ív jší dob  odbyt zemního plynu.

Primárním vývozním artiklem byla ropa. V následujících letech se však po ítá se

zavedením plynu do v tšiny domov  Nigerijc . Do budoucna lze po ítat, že zemním

plyn se více vyrovná rop  jako vývozní artikl. Zem  v nyn jší dob  využívá pouze 20

% vyt ženého zemního plynu pro vlastní ú ely. Na podporu vztah  se svými sousedy,

se Nigérie dohodla s n kolika okolními státy na p ívodu plynu potrubím. Tento projekt

není ani tak ziskový jako že spíše povede k lepším vztah m.

Ropa je tou hlavní komoditou, která tvo í páte  nigerijské ekonomiky a díky ní

má obrovské zisky z prodeje a tyto velké zásoby jí umožnily p ipojit se do kartelové

spole nosti OPEC. Nigérie t ží velmi kvalitní ropu, která je lehká a obsahuje

minimum síry. Tato ropa je cenn jší a kvalitn jší než t žké ropy s v tším obsahem
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síry. Tento obrovský nerostný dar však s sebou p ináší da , se kterou si rozvojové

státy t žko umí poradit. Jedná se o zni ené životní prost edí, protože t žba, která je

ohledupln jší k životnímu prost edí je více nákladná a to vláda ned lá. Navíc

v místech t žby se mají obyvatelé ztížené životní podmínky a svoji nespokojenost

dávají najevo napadáním ropných vrt . Nyní se vláda snaží tuto situaci ešit, což se jí

vcelku da í. T žba ve velkém probíhá i na mo i v Guinejském zálivu, kde Nigérii pat í

zhruba 60 % území. Denní produkce ropy je kolem dvou milion  barel .
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6 Mezinárodní organizace

6.1 OPEC
Protože Nigérie pat í mezi státy, které vyváží ropu ve velkém, je tato zem

sou ástí mezinárodní organizace OPEC

(OrganizationofthePetroleumExportingCountries). Nejprve uvedu základní informace

o vzniku a fungování organizace. Dále bych rád nastínil, jaký má a m la tato

organizace vliv, protože mn  osobn  p ijde, že tato organizace je v o ích mnoha lidí

ehlížená a považována za mén cennou mezinárodní organizaci. V záv ru uvedu

vztah mezi Nigérií a organizací OPEC.

Mezinárodní organizace OPEC vznikla v roce 1960 jako konkurence ropných

spole ností, tzv. Sedmi sester (seven sisters)41. Tato organizace vznikla v Bagdádu,

svoje sídlo m la v Ženev , to se však v roce 1965 zm nilo a OPEC p esídlil do Vídn .

Státy, které tuto organizaci založily, byly: Irán, Irák, Saudská Arábie, Venezuela.

V roce 1961 p istoupil Katar. B hem dalších let p istoupily i další státy. V roce 1962

istoupila Indonésie a Libye. Spojené Arabské Emiráty p istoupily v roce 1967,

v roce 1969 Alžírsko. A kone  v roce 1971 p istoupila Nigérie. Sou ástí této

organizace byly státy, které opustily lenství. Jedná se o Ekvádor a Gabon. Ekvádor

byl lenem od roku 1973 do 1992 roku. A Gabon od roku 1975 do roku 1994. Ob

zem  odešly sami na vlastní žádost. Ekvádor se však stal op t lenem OPEC v roce

2007. Indonésie odešla v roce 2009, protože se stala p ímým importérem ropy. 42 Dle

stanov organizace, existuje tzv. p idružené lenství. Tento status dostanou státy, které

nespl ují všechny podmínky, nutné pro vstup do organizace. V sou asné dob  jsou

idruženými státy Egypt a Sýrie.

OPEC má svoji strukturu rozd lenou na 3 hlavní orgány a další vedlejší orgány:

41Kartel Sedm sester byla kartelová dohoda ropných spole ností. Protože byly první svého druhu v oboru,
vytvo ili nep ístupný kartel. A koliv se proti nim snažily vystoupit nezávislé spole nosti i politici, kartel Sedmi
sester fyzicky ovládal produkci, dopravu a distribuci samotné ropy (Sampson 1980, 255).
42 OPEC. AboutUs. Dostupné na: (http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm, 24. 3. 2014).



36

Nejd ležit jším orgánem je Konference zástupc lenských zemí. V ele

Konference stojí p edseda, který je volen jejími leny. lenové jsou reprezentanti

daných zemí, nej ast ji z ministerské úrovn . Sch ze Konference se konají dvakrát do

roka. První sch zka se koná ve Vídni, protože je to sídlo organizace a další se koná v

jakém stát , který je lenem. Cílem tohoto orgánu je vytvá et politiku a ur ovat

sm r, kterým se bude organizace ubírat. Aby hlasování prob hlo úsp šn , musí být

jednohlasné, tudíž s ním musí souhlasit všichni. P i hlasování má každý ze lenských

stát  stejnou sílu hlasu.43

Dalším orgánem organizace je Rada guvernér , kterou tvo í zástupci zem . Na

tuto pozici jsou voleni na 2 roky. Cílem toho exekutivního orgánu je realizovat

stanovy a cíle, o kterých rozhodla Konference zástupc lenských zemí. Mezi další

cíle, které má Rada guvernér  na starosti, jsou dohled nad vedením Sekretariátu a

sestavení celkového rozpo tu OPEC, který však musí být schválen Konferencí

zástupc lenských zemí.44

etici nejd ležit jších orgán  uzavírá Sekretariát, který sídli ve Vídni. Jako

tšina sekretariát , má tento za cíl vykonávání agendy. V ele Sekretariátu stojí

Generální tajemník, který je volen jen na 3 roky Konferencí zástupc lenských zemí.

Generální tajemník zast ešuje a reprezentuje OPEC navenek. Oficiálním jazykem toho

orgánu je angli tina.45

„Kartel je v ekonomické teorii sdružením výrobc  v daném odv tví, jehož ú elem

je maximalizace spole ných zisk  a omezování a vylu ování konkurence. D je se tak

nekalou kooperací v tvorb  cen, rozd lováním trh  nebo používáním jiných opat ení“

(Samuelson, Nordhaus 1991, 971). Ve ejností je organizace OPEC pojmenována jako

kartelová spole nost. Ani samotná organizace tento název neodmítá, dokonce se netají

43 OPEC (2012). Statute. Dostupné na:
(http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Statute.pdf, 24. 3.
2014).
44 OPEC (2012). Statute. Dostupné na:
(http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Statute.pdf, 24. 3.
2014).
45 OPEC (2012). Statute. Dostupné na:
(http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC_Statute.pdf, 24. 3.
2014).
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tím, že toto uskupení vlastn  tvo í.  lenské zem  OPEC dnes kontrolují 75 %

veškerých sv tových ropných zásob, v celosv tovém m ítku tak zajiš ují 1/3 ropné

produkce na Zemi a dosahují ½ z objemu vývozu ropy.

První roky nebyly pro tuto organizaci p íliš významné, ale nutno však

podotknout, že stát m OPEC se povedlo zm nit financování. Nov  nastavily výši

zdan ní ropy, jejíž cena byla r znorodá a požadovaly zaplacení dlouhodobých koncesí

i firmám, které t žily ropu. Tyto poplatky se postupn  navyšovaly a stát m OPEC

se tímto krokem navyšovaly p íjmy, i když cena ropy reáln  nedosahovala takovéto

úrovn  (Adelman 2002, 173).

V 70. letech p išla zlatá éra kv li ropnému šoku, za kterým stály státy OPEC.

V roce 1973 zaúto ila Sýrie, Egypt a Jordánsko na Izrael a vypukla jomkkipurská

válka jako odplata za šestidenní válku. D sledkem bylo snížení vývozu ropy

z arabských zemí až o polovinu, ímž se skokov  zvýšila cena ropy až o 300 %. Tím,

že se tento výkyv udál b hem krátkého asového úseku, bylo toto náhlé zvýšení ropy

pro státy, které jsou práv  na rop  závislé, katastrofální (Ba ouch, Fedorko 2001,

194). Zmenšila se tak poptávka po rop  ze zemí OPEC. Vysp lé státy, které nebyly

lenem OPEC se snažily odebírat ropu od ne lenských stát  OPEC, což se jeví jako

logický krok. Ovšem vysp lé státy, které m ly nalezišt  ropy, nezvýšily svoji ropnou

produkci, což se projevilo na cen , která v roce 1975 byla stejn  vysoká, jako v roce

1973, kdy ropný šok zapo al. Státy se snažily snížit vlastní spot ebu ropy na

minimum. Toto opat ení m lo za následek to, že cena ropy z stávala velmi vysoká.

OPEC ukázal, jak mocnou organizací je. Krom  vyd ra ského potenciálu ukázal i

svoji nepostradatelnost, když snížení vývozu ropy ze zemí OPEC kleslo na rok pouze

o 15 % a pak se cena op t navýšila na p vodní hodnotu. Za d sledek by se daly

ozna it dv  události. První z nich bylo v roce 1974 vytvo ení Mezinárodní energetické

agentury (EIA – InternatioalEnergyAgenc), jejímž cílem bylo snížení závislosti na

rop , vytvo it energeticky stabilní trh a vytvá ení nových zp sob erpání energie.

Dohodu podepsalo 16 zákládajících stát  OECD a její vznik je odpov dí na organizaci

OPEC. Druhým d sledkem bylo to, že ropné spole nosti p estaly být hlavními aktéry,
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stala se jím organizace OPEC a ropným spole nostem nezbývalo než potupn  p ijímat

rozhodnutí vynesené OPEC (Ba ouch, Fedorko 2001, 195).

Následoval ješt  druhý ropný šok, v roce 1979, kdy nastal p evrat v Iránu.

Ropné šoky p išly ješt  v devadesátých letech, kdy probíhala válka v perském zálivu,

dále se na cenách ropy podílela válka v Iráku, jejíž p edehrou se staly události

jedenáctého zá í. Mezi ropné šoky však za azujeme pouze léta 1973 a 1979. Avšak

žádný z ropných šok  již nebyl tak rozsáhlý a nem l takový dopad, jako m l první

ropný šok.

Po druhém ropném šoku za aly státy více šet it s ropou a hledali energetické

alternativy. Podíl OPECU na celkovém prodeji za al ke konci 70. let výrazn  klesat.

Na což OPEC zareagoval tak, že zavedl vývozní kvóty, které ur ovali množství výdeje

ropy.  Pouze kolektivním snížením ceny a samotné produkce ropy celého kartelu se

dala vy ešit tato krize. Ne všechny státy si tuto novou skute nost mohly dovolit, kvóty

nedodržovaly a vlastn  podvád ly. Mezi t mito státy byla i Nigérie (Spero a Hart

1997, 289 a 294).

Vztah mezi Nigérií a organizací OPEC je dobrý. V posledních letech se vztahy

ješt  zlepšily, protože Nigérie p estala ignorovat nespokojenost obyvatel a více za ala

jednat ohledn  nepokoj  v t ža ských oblastech, kde se jí povedlo opravit mnoho

rozbitého potrubí. Tím se zvedají i samotné dodávky ropy pro OPEC, který si vytvo il

se státy, kam vyvážejí ropu kvóty, které musí dodržovat. A koliv se po hospodá ské

krizi v roce 2009 o ekává v tomto sektoru zpomalení r stu, produkce t žby ropy

v Nigérii se zvedá. T žba se pohybuje okolo 2 milion  barel  ropy za den.46

6.1.1 Shrnutí
Nigérie se lenstvím v této organizaci dostala do elitního klubu t ža  ropy.

lenství v této organizaci je pro Nigérii rozhodn  kladné, protože zvýšilo její p íjmy

z ropy, které by jinak nebyly tak vysoké. Pokud by nevznikla organizace OPEC tak by

hlavním ropným lídrem s velkou pravd podobností byly t ža ské spole nosti. Tím, že

46 OPEC. Nigeria and OPEC: Cooperating on oilproduction. Dostupné na: (http://www.corporate-
nigeria.com/index/energy/nigeria-and-opec.html, 24. 3. 2014).
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se Nigérie nachází v tomto uskupení jako jediný stát západní Afriky, potvrzuje ropnou

dominanci Nigérie v regionu.

ed OPECEM už existoval ropný kartel Sedmi sester. Tím pádem OPEC

nevytvo il žádný nový kartel, ale prokázal se jako konkuren ní a dominantn jší. Zatím

se nepoda ilo svrhnout kartelové seskupení OPEC, nepovedlo se to zatím ani

mezinárodní energetické agentu e – EIA, která vznikla jako reakce na ropné šoky.

Výhoda se m že stát i nevýhodou. OPEC si vytvo il tabulky, jaké množství a za

kolik pen z se bude ropa vyvážet. To znamená, že státy OPEC musí vyt žit danou

ropu v termínech. Pokud by n jaký lenský stát OPEC m l problémy, nap íklad

politické a nebyl by schopný dovážet ropu, státy OPEC jsou zavázaní ropu i p esto

doru it.  Ostatní státy tak musí vyt žit více ropy a nebo ji poskytnout ze svých

vlastních zásob. Výhodou je tedy jasn  to, že státy tak ka p esn  v dí, s jakou ástkou

mohou po ítat, avšak tímto kvótovým zp sobem si na sebe pletou nemalý bi .

Je d ležité zmínit, že zlatá éra OPECU pominula. Pokud bychom dnes na

OPEC nahlíželi jako na organizaci, která stále ur uje množství a cenu ropy, je tento

názor nesprávný. Za správný názor lze považovat, že OPEC tvo í elitní uskupení stát ,

které když drží p i sob , tak reáln  ovliv ují ceny ropy. Mají z toho obrovské zisky,

jelikož když se zachovají jako kartel a omezí vlastní produkci ropy, um le tak zvednou

cenu a odtud pramení zmín né zisky

6.2 ECOWAS

6.2.1 Pozadí vzniku
Nigerie také pat í mezi Hospodá ské spole enství západoafrických stát

(ECOWAS - EconomicCommunityofWestAfricanStates). A koliv by se dalo

fungovaní ECOWAS, na africké podmínky v dnešní dob  ozna it jako fungující. Ne

vždy tomu tak bylo, nebo  organizace m la p i svém vzniku velké problémy. V této

kapitole ukážu, pro  ECOWAS m l p i vzniku problémy. Dále se budu zabývat

strukturou orgán , vývojem spole enství a zmíním vztahy Nigérie a ostatních stát .
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tšina stát  západní Afriky byla kolonizována Francií. Ta frankofonní státy

v Africe podporovala nadále i po jejich samostatnosti. Podporovala je v integra ních

procesech jak myšlenkov , tak p edevším i finan . Tehdejší francouzský prezident

se snažil frankofonním zemím v Africe domluvit, aby mezi sebou více ekonomicky

spolupracovaly na bázi n jaké organizace a mohly být tak více konkuren ní v i

Nigérii (Bach 1983, 606-622).

Nigérie byla iniciátorem pro vznik ECOWAS. Byla to práv  ona, protože

frankofonním stát m se už poda ilo integrovat v tehdy vytvo enou organizaci CEAO

v roce 1973. Tato organizace však spojovala pouze frankofonní zem , a ECOWAS

l v plánu stát se celoregionální organizací, která bude spojovat bývalé francouzské,

anglické a portugalské kolonie (Bach 1983, 609).  Nigérii se dlouhá léta neda ilo

esv it frankofonní státy ke spolupráci, protože tyto státy se obávaly velikosti a síly

Nigerie. Nev ili jí, že nechce zaujmout hlavní postavení v rámci jejich vytvo ené

organizace a samotného regionu pomocí své velké petrolejové ekonomiky (Ojo 1980,

573-574). Bylo obtížné v bec dostat frankofonní státy k jednání, protože jak sami

tvrdili, v jedné regionáln -hospodá ské organizaci už jsou a nevid li d vod hnát se do

další (Gandois 2009, 73).

Zlom nastal p i jednání mezi Karibikem Evropskou hospodá skou unií a

africkými státy o hospodá ské spolupráci. Nigérie se ve vyjednávání p edvedla ve

velmi dobrém sv tle v pozici afrického lídra. Tím ukázala, že vyjednávat na

mezinárodní scén  umí a n které státy západní Afriky za aly p ehodnocovat sv j

názor na Nigérii a lenství v ECOWAS. První ze stát , který ve ejn  projevil podporu

Nigérii, bylo Togo. A spole  vytvo ili Západoafrickou ekonomickou komunitu

WAEC. Tímto krokem ukázali okolním stát m, že se spolupráce na takové úrovni

vyplatí jak silnému, tak i slabému státu a že odlišná historie v etn  jazyk  samotných

není p ekážkou úsp šné integrace. (Ojo 1980, 576-579).

Frankofonní státy za aly na plánu ECOWAS více spolupracovat díky n kolika

faktor m. Nigerijský v dce Gowon vypisoval št dré šeky, CEAO se nestala tolik

konkuren ní organizací, jak se o ekávalo a navíc v letech 1973 p išly ropné šoky,

které posílily vliv Nigérie.
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Po áte ní ne p íliš dobré fungování ECOWAS bylo d sledkem toho, že i p es

spoustu kladných faktor , se lenství zdržovaly. Když však vid ly, že by toto uskupení

mohlo fungovat a pramení z toho i ur ité výhody, lenství p ijaly. Nutno však íci, že

státy se na lenství v ECOWAS dívaly jako na menší zlo být uvnit  organizace, než

stat vn  a pozd ji litovat (Gandois 2009, 75).

Ohromné úsilí Nigérie nakonec nep išlo vnive  a ECOWAS byl založen na

konci kv tna roku 1975. Státy, které podepsaly dohodu ECOWAS, byly: Benin,

Burkina Faso, Pob eží Slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie,

Mali, Mauritánie, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone a Togo.47 Guinea má

v sou asnosti pozastavené lenství a lenem již není Mauretánie, která odešla na

vlastní žádost. Ú edními jazyky jsou francouzština, angli tina i portugalština.

6.2.2 Orgány
Struktura orgán , jejich poslání a pravomoci:

Hlavním orgánem je orgán zvaný Ú ad hlav stát  a p edsed  vlád. Je složen

z p edstavitel  jednotlivých stát . Tento orgán zast ešuje celou organizaci, dohlíží a

kontroluje, aby se plnily vyty ené cíle, a také vydává sm rnice. Schází se minimáln

jednu do roka v rámci státu, který práv  p edsedá. Pokud tento orgán vy kne

stanovisko, ostatní lenské státy se jím musejí ídit. Mezi další d ležité funkce pat í

dohled na fungování ostatních orgán .48

Druhým rozhodovacím orgánem je Rada ministr . lenem je každý ministr

lenského státu. Zem , která p edsedá v Ú adu, je i zde p edsednickou zemí. Setkání

se konají alespo  dvakrát do roka. M že prob hnout i mimo ádné zasedání Rady

ministr , ale musí být podpo eno prostou v tšinou lenských stát . Mezi cíle tohoto

orgánu pat í administrativa, kterou jí p id lí Ú ad. Dále je to schvalování programu a

47 ECOWAS. Memberstates. Dostupné na: (http://www.ecowas.int/, 1. 4. 2014).
48 International DemocracyWatch. EconomicCommunityofWestAfricanState. Dostupné na:
(http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/economic-community-of-west-african-states-, 1. 4.
2014).
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rozpo tu všech orgán  v ECOWAS, pomoc s vytvá ením sm rnic týkající se

hospodá ské spolupráce, kde mohou na tuto prácí najímat externí odborníky.49

Výkonným orgánem je Komise. Tento orgán vznikl až v roce 2007. Má jednoho

Prezidenta a jednoho Viceprezidenta. Dále má ješt  7 komisa . Tento po et je proto,

že každý komisa  v etn  viceprezidenta zastupuje v Komisi ur itý obor.50 Jedná se o

tyto:

1. „Výživa a zem lství
2. Pr mysl, v da, energie a technologie
3. írodní zdroje a životní prost edí
4. Doprava, komunikace a cestovní ruch
5. Obchod, dan , cla, statistiky, peníze
6. Regionální bezpe nost a p ist hovalectví, politické a soudní záležitosti
7. Informa ní, sociální a kulturní záležitosti, lidské zdroje
8. Finan ní a administrativní komise“51

Protože je tento orgán výkonný, jeho cílem je plnit výkonnou agendou. Vznikl

s cílem posílit p edevším hospodá ské vztahy mezi státy.

Dalším orgánem je Parlament. Ten má 115 k esel, které jsou rozd leny dle

po tu obyvatel jednotlivých zemí v rámci ECOWAS. Nebude tak žádným

ekvapením, že Nigérie zaujímá velkou ást k esel. Má jich 35. A Ghana, která je na

druhém míst  v po tu obsazených k esel, jich má pouze 8, což je ty i krát mén . Další

zem  mají od p ti do sedmi k esel. Jak jsem již uvedl, jedná se o poradní orgán, jehož

stanoviska nejsou závazná, ale to by se mohlo do budoucna zm nit, jelikož je tu

možnost, že by se z tohoto poradního orgánu stal orgán legislativní a zm nil by

nep ímou volbu na p ímou volbu poslanc . Nyní jsou lenové Parlamentu poslanci, jež

jsou dosazeni z jejich vlastního národního parlamentu.52

49African Union. Profile: EconomicComunityofWestAfricanStates. Dostupné  na: (http://www.africa-
union.org/Recs/ECOWASProfile.pdf, 1. 4. 2014).
50 Parlament ECOWAS. EcowasCommissionat a Glance. Dostupné na: (http://www.comm.ecowas.int/, 2. 4.
2014).
51African Union. Profile: EconomicComunityofWestAfricanStates. Dostupné  na: (http://www.africa-
union.org/Recs/ECOWASProfile.pdf, 2. 4. 2014).
52 Parlament ECOWAS. Structure. Dostupné na: (http://www.parl.ecowas.int/English/the_parliament.html, 2. 4.
2014).
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Mezi orgány ECOWAS pat í i Soudní dv r. Tvo í jej 7 nezávislých soudc , jež

jsou dosazeni do funkce Ú adem. Jsou voleni na 4 roky a soudci mohou být ješt

jedenkrát znovu zvoleni. Úkolem Soudního dvora je vy ešení sporu mezi státy, ale

nejen mezi státy, ale i mezi orgány a dalšími institucemi. To znamená, že stížnost

nepodávají pouze státy, ale t eba i díl í orgány agendy. Mimo to má Soudní dv r

dohlížet na dodržování práv a jeho stanoviska jsou závazná.

Organizace ECOWAS si vytvo ila vlastní banku, která se nazývá Investi ní a

rozvojová banka ECOWAS (EBID – Ecowas Bank forInvestment and Development).

EBID získává finance od lenských stát , které platí p ísp vky a ást z t chto pen z

dostane EBID.  EBID tyto finan ní prost edky používá na rozvoj a na nové projekty,

které posílí integritu mezi státy. lenský stát si m že p it od EBID peníze na

podporu v ekonomické a sociální oblasti. Podpora probíhá formou projekt , které jsou

dotovány.53 Nyní se projednává návrh, že by státy spole enství ECOWAS m li

spole nou m nu zvanou Eco.

6.2.3 Vývoj
Primárním cílem ECOWASU bylo zlepšení integrace v rámci západní Afriky,

zejména v oblasti hospodá ství. Aby mohlo toto spole enství efektivn  fungovat, musí

se rozvíjet v klidném, mírovém prost edí bez konflikt . Avšak region západní Afriky

je z celkového hlediska dosti neklidným regionem. To si uv domil i ECOWAS, a

proto se rozhodl podpo it stabilitu v rámci regionu tím, že se vytvo ily nové smlouvy,

které zajiš ují v tší stabilitu. V roce 1978 se vytvo il Protokol o neúto ení (

ProtocolRelating to Non-Aggression – PNA). V tomto Protokolu státy podepsaly, že

se vyhnou jakékoliv vzájemné agresi a spory se budou ešit mírovou cestou. Neshody

budou ešit p íslušné orgány ECOWAS. Dále se v roce 1981 podepsal Protokol o

vzájemné pomoci p i obran  (ProtocolRelating to MutualAssistance on Defence -

PMAD). Z názvu jasn  vyplývá, že cílem smlouvy je vojenská pomoc p i napadení

lenského státu ECOWAS. Tato smlouva vešla v platnost sice až za 5 let po

podepsání, ale z hlediska mezinárodních vztah  se stala velmi d ležitou, protože se

53 Banka ECOWAS. About EBID. Dostupné na: (http://www.bidc-ebid.org/en/apropos.php, 2. 4. 2014).
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mito dv ma pakty v ECOWASU vytvo il jak systém kolektivní bezpe nosti, tak i

systém kolektivní obrany.54

Postavení Nigérie v rámci ECOWASU i její vliv je velmi vysoký. Potvrzením

je i založení této organizace, vytvo ení jejích bezpe nostních prvk  jak po právní

stránce, tak i po té vojenské, kde se nap íklad nigerijský v dce generál Banbaginda

zasloužil o vytvo ení ECOMOG. Tomu jasn  dominuje Nigérie svým vojskem, které

má pevný finan ní základ ze silné ekonomiky samostatné Nigérie. Této silné pozice

v hospodá ství Nigérie již nes etn krát využila, nap íklad p i ustavení ECOMOG.

Frankofonní státy byly proti, Nigérie jim však za souhlas p islíbila výhodné dodávky

ropy a takovému ekonomickému nátlaku nemohly odolat. Nigérie obecn  využívá

chto výhod, ostatní zem  souhlasí za materiální i finan ní výhody (Francis 2010,

111-12). Silnou pozici Nigérie jako lídra uznávají anglofonní zem  na území západní

Afriky. Frankofonní zem  se stále zdráhají uznat dominanci Nigérie a odmítají její

projekty, aby jí v dominanci nepodporovaly. Avšak pod ekonomickým nátlakem státy

nakonec povolí.

Jak jsem již d íve napsal, ECOWAS vytvo il v letech 1979 a 1981 mechanismy,

které m ly posloužit v tom smyslu, aby se konflikty mezi státy ešily mírovou cestou a

pomáhaly si navzájem. Jednalo se tedy o zvýšení bezpe nosti. K t mto bezpe nostním

prvk m se p idal ješt  další, když vypukla ob anská válka v Libérii, která ne málo

ovlivnila celou západní Afriku. Jelikož se konflikt za al p elévat i do okolních stát ,

což s sebou neslo zvýšenou kriminalitu, mnoho uprchlík  a nepokoje. ECOWAS se

tedy rozhodl jednat a v kv tnu 1990 vytvo il výbor, který se nazývá Media ní stálý

výbor (ECOWAS MediationStandingCommittee - EMSC). Výše uvedené události

vedly k tomu, že tento výbor vytvo il monitorovací skupinu složenou z voják

lenských stát  – ECOMOG. Krom  udržování vojenského po ádku, slouží tyto mise

ke stabilizaci po p ípadném konfliktu i dohlížení na volby, aby prob hly bez incident .

Media ní stálý výbor vyslal skupinu ECOMOG ješt  do Sierra Leone a Guinea Bissau

(Lima 2002-3, 1-2). K vytvo ení této monitorovací skupiny se nechal ECOWAS

inspirovat OSN.

54African Union. Profile: EconomicComunityofWestAfricanStates. Dostupné  na: (http://www.africa-
union.org/Recs/ECOWASProfile.pdf, 1. 4. 2014).
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Nigérii nelze upírat vliv žádné z institucí, v etn  monitorovací skupiny

ECOMOG. Silná armáda ítající p es 70 000 voják  hovo í za své. Není proto divu, že

když má Nigérie tak silnou pozici v rámci celé organizace, považují se nigerijské

politické elity za hlavního aktéra celého regionu (Bach 2007, 301). Navíc se tyto

politické elity snaží sv j vliv p enést i na p du ECOWASU, což se jim da í. Vždy  se

jim t eba poda ilo vytvo it bezpe ností pakty a zlepšit hospodá skou spolupráci.

(Gandois 2009, 208–209).

6.2.4 Shrnutí
Organizace ECOWAS vznikla na popud Nigérie, která si doslova prosadila její

vytvo ení. Od po átku se musela Nigérie vypo ádat s frankofonními státy, které se na

tuto integraci dívaly velmi skepticky. Souviselo to do jisté míry s tím, že tyto státy

byly podporovány Francií a ECOWAS vznikl jako opozice proti vlivu Francie na

území západní Afriky. Metodou cukru a bi e se nakonec poda ilo vytvo it organizaci

spojující zem  západní Afriky. Nutno podotknout, že se tato integrace povedla vytvo it

i p es nep íznivé podmínky. Mezi tyto podmínky lze adit odlišnou koloniální historii,

nejednotný jazyk a r znorodá etnicita obyvatel s odlišným náboženstvím.

Nigérie je nejvíce dominantním státem v rámci organizace. Tak ka bez jejího

souhlasu by t žko prošel n jaký integra ní proces. Nigérie se chová v rámci

organizace ECOWAS velmi aktivn , snaží se státy nabádat k další integraci, ale

frankofonní státy brzdí rychlejší postup vp ed. Ekonomická síla Nigérie je však tak

velká, že odporující státy uplatí, zejména dodávkou ropy za „pakatel“.

Díky této integraci se vztahy Nigérie s ostatními (i frankofonními) státy

rozhodn  zlepšily. I vztahy mezi jednotlivými státy se zlepšily. Zp sobila to

edevším bezpe ností politika v 80. letech, kdy se vytvo il systém kolektivní obrany a

kolektivní bezpe nosti. Nelze opomenout ani vznik monitorovací skupiny ECOMOG,

který rozhodn  zmírnil n kolik konflikt , v etn  ob anské války v Libérii. Nigérie

hojn  využívá svoji velkou armádu p i misích, za což je kritizována, protože v tšina

voják  pochází práv  z Nigérie a vytrácí se tak pocit, že jde o spole nou akci všech

lenských stát . Nabývá se pak dojmu, že Nigérie chce ješt  zvýšit sv j vliv, který už

tak je hegemonní.
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Co se týká struktury orgán  ECOWAS, m žeme si všimnout jisté podobnosti

s orgány EU i OSN. Což se dá rozhodn  považovat za kladný p ístup, protože ob

tyto organizace jsou výsledkem dobré spolupráce.

7 Záv r
V úvodu mé bakalá ské práce jsem si pokládal otázku, zda jeNigérie

regionálním hegemonem? V pr hu práce jsem nastínil informace, aby šlo na tuto

otázku odpov t.

Na základ  aplikace teoretického konceptu regionální hegemonie dle Schirma

žeme konstatovat, že Nigérie regionálním hegemonem je. Tím hlavním d vodem,

pro  je Nigérie regionálním hegemonem, je vlastnictví jedné velmi d ležité nerostné

suroviny - ropy. Jelikož má Nigérie obrovská nalezišt  ropy, má zajišt né finance a

tedy na africký stát má bohaté p íjmy. Roli hegemona potvrzuje ten fakt, že je

minimum stát  v západní Africe, které mají ropu a pokud ji mají, je to v i Nigérii

zanedbatelné množství. Nigérie tak m že uplatnit sv j vliv nejen financemi, ale i

produktem ropy, který je v dnešním sv  d ležitým obchodním artiklem. Nelze

opomenout ani fakt, že Nigérie založila organizaci ECOWAS, kterou doslova žene

kup edu k v tší integraci a bez její iniciativy by v dnešní dob  region západní Afriky

nevypadal tak jednotn . Spojením obou zmi ovaných témat se Nigérie vyvinula

v regionálního hegemona. Opravdu rád bych podotkl, že vyvinula, protože ne vždy jím

byla.

Následn  proberu každý bod regionální hegemonie dle Schirma a uvedu

argumenty, které potvrdí Nigérii jako regionálního hegemona. První bod Schirm íká,

že by stát, který chce být regionálním hegemonem, musí vytvá et regionální pravidla a

mít oprávn ný nárok na vedení celého regionu. V práci jsem popsal, s jakými obtížemi

se musela Nigerie potýkat, když cht la založit organizaci ECOWAS. Nejv tší

ekážku tvo ili frankofonní státy, podporované Francií. Nebylo tajemstvím, že

Nigérie projekt nové organizace podporuje p edevším proto, aby snížila vliv Francie

na jejich bývalé kolonie. Tím, že Nigérie dokázala všechny státy p ivést ke

spole nému jednání a založit ECOWAS, dokázala tak, že má ambice a nárok na
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vedení. Pro neot esitelné postavení v rámci celého regionu i v samotné organizaci,

když tém  bez svolení Nigérie neprojde nic, si troufám tvrdit, že Nigérie reáln  ur uje

regionální pravidla a to práv  skrz ECOWAS.

Následn  bych další dva body spojil do jednoho, protože argumentace je velmi

podobná. Jedná se o využití ekonomických prost edk  na to stát se lídrem a využít

tento potenciál v širším m ítku.  Do roku 1960 Nigérie nem la ambici na to stát se

lídrem západní Afriky. Po roce 1960 však za al vznikat nový stát, který získal nov

nezávislost, a nové možnosti se za aly otevírat. P edevším, když se nalezla ropa, která

inášela v tší a v tší zisky.  Ambici na to stát se lídrem p inesl p elomový rok 1999,

kdy se na dobro ukon il vojenský režim, a zem  p ešla k demokracii. Nigérie se tak

ješt  více otev ela sv tu a okolním stát m. Krom  ropy, má Nigérie bohaté nalezišt

zemního plynu, se kterými se s okolními státy rozd luje (viz GasPipeline). Nigérie

používá ekonomický nátlak k tomu, aby státy hlasovaly pro další integraci v rámci

ECOWAS. Jelikož je ropa tak cenná surovina a Nigérie ji má velké množství, m že jí

postrádat, kdežto pro státy, kterým chybí je nepostradatelná. Státy pod tímto nátlakem

kone ná usnesení p ijmou. Nigérie tak využívá své prost edky a p evádí je jak do

vztah  mezi státy, tak i na p  ECOWAS.

Dalším bodem dle Schirma je uznání regionální mocnosti mimi i vn  regionu.

Nigérie je jasným lídrem v dnešní dob  v rámci regionu. O tom jsem hovo il p edešlé

odstavce. Její vliv je však zna ný i na mezinárodním poli. Tento stát je považován za

mluv ího západní Afriky, kv li jeho velkému vlivu v ECOWAS. Samotný stát tak

jedná a s organizacemi jako jsou EU i OSN má dobré vztahy. Vždy  samotná

struktura ECOWAS má velmi strukturou jako ob  tyto instituce obou t chto. V dnešní

dob  už se na Nigérii nekouká jako na diktátorský režim, kterým v minulosti jist  byl,

ale jako na schopný stát. Navíc, i státy mimo region mají zájem o Nigerijskou ropu,

tudíž vztahy se snaží mít s tímto státem dobré a jsou tak nep ímo donuceni respektovat

významné postavení Nigérie, i když by s ním možná nesouhlasily.

Poslední bod, který uzavírá regionální hegemonii dle Schirma je reálný

politický vliv v regionu. Za tento vliv se dá považovat ustanovení monitorovacích

jednotek ECOMOG, které mají posilovat klid v regionu. Nelze opomenout, že
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ECOMOG vždy zastoupen nejvíce nigerijskými vojáky. Navíc Nigérie posílila

bezpe nost pakty a z ECOWAS se stal jak systémem kolektivní obrany, tak i systém

kolektivní bezpe nosti. Nigérie si tak udržuje po ádek ve svém regionu a dalo by se

tedy íci, že reálný vliv v rámci regionu Nigérie opravdu má.

koliv je Nigérie regionálním hegemon s velkou ekonomickou silou, má tato

zem  co dohán t. Zako en ná korupce, vysoká nezam stnanost, environmentální da

za t žbu ropy, ozbrojené skupiny napadající ropné vrty, vysoký po et lidí nakažení

HIV/AIDS jsou nezpochybnitelná fakta a Nigérie by na nich m la zna  zapracovat.

Zárove  se však nedá p edpokládat, že by se situace dle regionálního hegemona

v rámci západní Afriky m la m nit. Jeden z hlavních d vod  nigerijské hegemonie je

ropa. Té však má Nigérie bohaté zásoby, a pokud by ta došla, má velké zásoby

zemního plynu.

Ne u všech koncept  regionální hegemonie by byla Nigérie potvrzena

regionálním hegemonem. Jak je Nigérie silná navenek, sm rem dovnit  její síla zna

pokulhává, což jsem se v práci snažil zachytit. Dále ne všechny realistické premisy

spl uje. Co se týká ekonomických a vojenských hodnot, ty má Nigérie úctyhodné.

Environmentální a demografická stránka však velmi pokulhává. Nap íklad v práci

jsem uvedl, že HDI má na Subsaharskou Afriku nadpr rnou, ale svoji pozici by

la zlepšit. Zna né zlepšení za posledních pár let opravdu p išlo.
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9 Resumé:
Aim of this thesis is to present the Nigeria as a regional hegemony. In first chapter I

will describe the concept of regional hegemony itself. In the following parts I’m going

to present Nigeria’s power and weaknesses. I will discover if Nigeria is truly a

regional hegemony. This thesis shows economical power of Nigeria, which is thanks

to ownership of oil industry became member of OPEC organization. I will dedicate

one chapter just to OPEC. These fact are going to be followed by position on Nigeria

in this organization, which is now really strong. Nigeria used to be country of fights, I

cannot forger to mention development of the political system, to find out if Nigeria is

really a democratic country.


