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Private Equity: V momentě příležitostí pod 
africkými nebi?

Private Equity je  sledovanou africkou investiční událostí.

Africké země se snaží zaujmout zahraniční investory.

Světové zpomalení ekonomiky je nicméně rizikem s možností snížení zisků.

♦

♦

♦

Po
lit

ic
ké

 p
oz

na
tk

y,
 č

 6
0,

 ©
 O

CD
E 

20
08

Private Equity (střednědobé až dlouhodobé financování 
poskytované za získání podílu na základním kapitálu 
podniků, jejichž akcie nejsou obchodovány na burze a 
které mají potenciál pro tvorbu hodnoty v budoucnu), 
není v Africe novým jevem. V současnosti však přitahuje 
stále více pozornosti, neboť se šíří velkou rychlostí a 
přináší inovace v rozvoji soukromého sektoru na tomto 
kontinentě. Zlepšení v afrických investičních sektorech, 
stejně jako série obchodních úspěchů (např. Private Equity  
podpořený Celtel, africký telekomunikační průkopník, 
vykoupený za 304 mld USD v roce 2006), vyvolaly nebývalý 
rozkvět v růstu a šíři zdrojů středně nebo dlouhodobého 
financování v Africe.

Rozšíření počtu sloučení a zisků v roce 2006, zejména 
v sektorech bankovnictví a telekomunikace, zviditelnilo 
dynamiku soukromého sektoru na kontinentě a podpořilo 
investice, které dosáhly kurzovního rekordu: příliv přímých 
investic dosáhl 36 mld USD v roce 2006, tzn. dvojnásobek 
roku 20041.

Silný růst Private Equity ve vznikajících trzích nastal v 
Subsaharské Africe, kde podíl Private Equity fondů na 
trhu vzrostl téměř o 200 procent2  v roce 2006 a dosáhl 
tak 2.3 mld USD. Tímto dosáhly fondy Private Equity v 
Subsaharské Africe podílu 7 procent. Ačkoli výše zůstává 
daleko za podílem Private Equity fondů v Asii (58%), 
je srovnatelná s ostatními rostoucími regiony (Latinská 
Amerika: 8%; Střední Východ/severní Afrika: 8%;  střední 
a východní Evropa/Rusko: 10%). Fondy v severní Africe a 
Středním Východě vzrostly za stejnou dobu o 50%.

I když africké fondy zůstávají podle mezinárodních 
standardů stále malé, jejich velikost a dosah se zrychluje: 
v roce 2007 PAMODZI, který je jihoafrickým Private Equity 
podnikem, uvedl na trh nejdůležitější pan africký fond v 
hodnotě 1.3 mld USD. Mezinárodní finanční instituce mají 
rovněž rozvinuté vlastní prostředky: CITIGROUP uvedl ve 
stejném roce fond hodnotě 200 mil USD.

Private Equity průmysl Jižní Afriky, který odráží hlavní 
zdroj financování země, je největší na kontinentu. 
Reprezentuje 1.7 procent HDP, sazbu srovnatelnou s 
mnoha průmyslovými zeměmi (Evropská Unie: 1.5 %, 
Velká Británie: 3.7 %, Severní Amerika: 2.8%)3, a je tak 
na 17. místě ve světovém měřítku mezníku investičních 
aktivit (2005). Spravované fondy Jižní Afriky vzrostly o 
409 procent v roce 2006, a dosáhly 11.2 mld Jihoafrických 
randů (tj. 1.6 mld USD). Jihoafrické fondy ovládají více 
než 80 procent Private Equity kapitálu subsaharské Afriky, 
následuje Nigérie s 10 procenty.

Private Equity ve vznikajících trzích

(Sepsané na základě : Africké ekonomické perspektivy 2008*)

______________________________

1. Zdroj: CNUCED (2007) Zpráva o investicích ve světě (2007) Stanovení 
globálních investičních prospektů 2007-2009, Ženeva.

 2. African Venture Capital Association, South Arfican Venture Capital 
Association, 2007

Text vyjadřuje názory autora a nemusí být zcela shodný s názory OECD, Rozvojového centra ani členských zemí.
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Zdroj: EMEA, 2007.

______________________________

3. Spravované fondy,12/2006 pro Jižní Afriku, 12/2005 pro Evropu/USA.
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Rozvinuté ekonomiky zůstávají hlavním zdrojem financí. V 
roce 2006 reprezentovaly Spojené státy zhruba 50 procent 
fondů vyhrazených na investování v Africe (Evropská unie 
čítá 9%). Čtvrtina fondů na kontinentu je lokalizována v 
Jižní Africe. Zde také pokračuje tendence růstu místních 
finančních zdrojů. Třetina kapitálu spojená s Jižní Afrikou 
pochází ze zahraničních penzijních fondů a dotací, což 
svědčí o důvěře institučních investorů v africká aktiva a 
chuti investovat do nich.

Veřejné fondy a obzvláště finanční instituce evropského 
rozvoje tvoří rovněž důležité zdroje kapitálu. Tyto pobočky 
podporované vládami byly vždy dobrým ručitelem 
soukromých investičních fondů na kontinentě, neboť 
podporují soukromý sektor v aktivitách. Mezi nejvíce 
reprezentovanými se nachází francouzské PROPARCO, 
nizozemské FMO a britské CDC (dříve Koloniální rozvojová 
spolupráce), s celkem 845 mil USD určenými pro Afriku 
od roku 2004, pod dohledem dvanácti správců afrických 
fondů.

Africké vlády udělaly nedávno mnoho pokroků v přijetí 
vhodné politiky pro ekonomiku trhu a ve zlepšení prostředí 
pro investice. Zejména se snažily o povzbuzení zahraničních 

investic. V roce 2006 zavedlo 40 afrických zemí měřítka 
jednající v tomto smyslu.  Zahraniční účast  autorizována 
v kapitálu průmyslových podniků telekomunikací v 
Botswaně, Burkině Faso, Burundi, Kapverdách, Ghaně a 
Namibii; bankovní sektor prošel důležitými reformami v 
Kongu, Egyptě a Nigérii. Maroko autorizovalo zahraniční 
kapitál v nákupu velkých územních parcel. Mnoho zemí 
zjednodušilo evidenční opatření, snížilo míry pro nové 
podniky a vytvořilo speciální investiční zóny.

S mezinárodním boomem posledních let dosáhla poptávka 
po afrických aktivách nových vrcholů. Slabé spojitosti 
s mezinárodními trhy, stoupající platební schopnost a 
surovinový boom podpořil investice, ale také přispěl 
v pozadí k příležitostem, které se netýkají primárního 
sektoru.

Private Equity se oproti ostatním zahraničním investicím 
soustředí spíše na aktivity spojené se spotřebiteli a na 
telekomunikační sektor . Tento typ investic má samozřejmě 
silnější dopad na každodenní životy Afričanů než původní 
megaprojekty a může hrát důležitou protiváhu klasickým 
zdrojům zahraničních investic v Africe.

Investiční kanál

Otevření se mezinárodním investicím

Zdroj různorodých financí

* Jedná se o společnou zprávu Africké rozvojové banky a Rozvojového centra OECD s Ekonomickou komisí pro Afriku 
OSN (UNECA), která byla finančně podpořena Evropskou komisí.
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