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DEVELOPMENT IN AFRICAN COUNTRIES 

 

Viktar Dudzich 

 

Abstrakt: Tento článek se zabývá určením determinant rozvoje akciových trhů 

v zemích subsaharské Afriky. V rámci příspěvků jsou diskutována teoretická 

a praktická východiska interakcí mezi ekonomickým a institucionálním 

rozvojem na jedné straně a velikostí a likviditou akciových trhů na straně 

druhé. Na základě toho jsou voleny ukazatele, jež můžou mít vliv na akciové 

trhy zemí analyzovaného regionu. Následně je zkoumán vztah mezi ukazateli 

rozvoje akciových trhů a ukazateli makroekonomické a institucionální povahy. 

Výzkum je proveden pomocí panelové regrese za použití aktuálních dat 

z afrických trhů. Bylo zjištěno, že ekonomická vyspělost, úroveň rozvoje 

bankovního systému, míra úspor a kvalita institucí mají pozitivní vliv na stav 

akciových trhů zemí subsaharské Afriky. 

 

Klíčová slova: akciové trhy, subsaharská Afrika, finanční systém, zahraniční 

investice, instituce. 

 

Abstract: This paper finds and evaluates determinants of stock market 

development in countries of sub-Saharan Africa. Firstly, theoretical and 

empirical findings of interactions between economic development and stock 

market size and liquidity are discussed. Based on that, economic and 

institutional variables that may influence stock markets’ development in the 

analyzed region are selected. The relations between stock market development 

indicators and economic and institutional variables are examined afterwards. 

The estimation is conducted with help of panel regression using actual data 

from African stock markets. The positive influence of the level of economic 

development, banking system’s advancement, savings rate and institutional 

quality on the stock markets of sub-Saharan African countries was discovered. 
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1 ÚVOD 

V minulosti byl za nejzásadnější problém méně vyspělých zemí, jehož řešením 

se zabývaly teorie klasické rozvojové ekonomie 50. a 60. let, považován 

nedostatek kapitálu – vnitřní zdroje fakticky neexistovaly a vnější nebyly 

dostupné kvůli absenci potřebné investiční infrastruktury a institucí. Postupná 

liberalizace kapitálových toků a mezinárodní ekonomická integrace 

rozvojových zemí, jež probíhá od 80. let minulého století, ukázala, že samotný 

kapitál není schopen vyřešit hospodářskou zaostalost „třetího světa“ – finanční 

systémy těchto zemí nebyly schopny zajistit správnou alokaci a využití 

prostředků (Stiglitz, 1989; De Gregorio – Guidotti, 1995; La Porta a kol., 2006). 

Proto je rozvoji finančních systémů a kapitálových trhů v rozvíjejících 

se zemích věnována zvláštní pozornost. Mnohé rozvojové země a regiony 

se staly důležitými investičními centry a početné empirické studie poukazují 

na existenci kladného vztahu mezi vývojem finančního systému, trhem kapitálu 

a ekonomickou vyspělostí (De Gregorio – Guidotti, 1995; Levine – Zervas, 

1996; Agyemang a kol., 2018). Důraz je přitom kladen na rozvoj akciových 

trhů – jejich fungování v rozvojových zemích prohlubuje jejich mezinárodní 

finanční integraci, usnadňuje přístup ke kapitálu pro nově vznikající 

společnosti, zvyšuje kvalitu corporate governance (Demirguc-Kunt – Levine, 

1996; Singh, 2008; El-Wassal, 2013).  

I v nejméně hospodářsky rozvinutém regionu světa – Africe – se zdůrazňuje 

vliv akciových trhů na hospodářský růst: většina výzkumů na toto téma 

potvrzuje existenci pozitivního vztahu mezi ukazateli rozvoje akciového trhu 

(kapitalizace, likvidita atd.) a úrovní ekonomické vyspělosti (Yartey, 2008; 

Singh, 2008; Touny, 2012; Agyemang a kol., 2018). Méně prozkoumanou 

zůstává otázka, proč v některých zemích regionu akciové trhy hrají důležitou 

roli v akumulaci kapitálu a financování podnikatelských iniciativ, když v jiných 

je jejich význam zcela zanedbatelný. Vzhledem k prokázané důležitosti 

akciových trhů pro ekonomický rozvoj zemí regionu cílem tohoto příspěvku je 

stanovit, jaké faktory hrají největší roli pro růst a rozvoj akciových trhů 

v zemích Afriky.  
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První část článku poskytuje přehled literatury na toto téma. Druhá část 

se zabývá popisem interakcí mezi úrovní ekonomického vyspělosti, institucemi 

a stupní rozvoje akciového trhu s důrazem na specifika rozvíjejících se zemí; 

na základě názorů a průzkumů odborníků vymezuje nejdůležitější determinanty 

rozvoje akciových trhů v afrických zemích. Třetí část seznamuje čtenáře 

se současným stavem akciových trhů ve státech Afriky. Čtvrtá část empiricky 

ověřuje vztah mezi teoreticky vymezenými determinantami rozvoje akciových 

trhů a jeho likviditou v afrických zemích pomocí panelové regrese. Na závěr je 

provedeno shrnutí výsledků. 

2 PŘEHLED LITERATURY 

Interakce mezi vývojem finančního systému a ekonomickým rozvojem, 

a zároveň jejich specifika v rozvojových zemích, jsou předmětem diskuzí 

světových ekonomických odborníků již dlouhou dobu, přitom se v případě 

akciových trhů názory ohledně jeho role v ekonomice liší – teoretická 

pojednání jsou často skeptická vůči významu těchto institucí v rozvojovém 

světě, ale empiricky zaměřené výzkumy ve své většině prokazují pozitivní vliv 

akciových trhů na ekonomický růst. Názory ohledně faktorů ovlivňujících 

vývoj akciových trhů jsou jednotnější, avšak empirické výzkumy této oblasti 

ne vždy přináší očekávané výsledky. 

Stiglitz (1989) poukazuje na to, že v méně rozvinutých státech bude 

financování na akciových trzích vždy hrát menší roli než bankovní financování, 

a rozvoj akciových trhů nemá být prioritou policy-makerů takových zemí. 

Akciové trhy přitom jsou považovány za sekundární výstup obecného 

ekonomického rozvoje (Stiglitz, 1989). Podobné názory najdeme např. u Singh 

(2008), jež zdůrazňuje, že institucionální nedokonalosti, politická rizika 

a nedostatečná propojenost finančních systémů s vyspělým světem omezuje 

roli akciových trhů v rozvojových zemích. El-Wassal (2013) vymezuje 

determinanty rozvoje akciových trhů (podrobněji viz další část) a uvádí, 

že většina méně úspěšných rozvojových zemí nesplňuje podmínky, jejichž 

naplnění je zásadní pro tento rozvoj. Ekonomické determinanty rozvoje 

akciových trhů v méně vyspělých zemích jsou studovány Garcia a Liu (1999), 

přitom tento příspěvek uvádí, že kromě ryze makroekonomických faktorů 

(tempo růstu HDP, míra úspor, HDP na hlavu) hraje důležitou roli úroveň 

rozvoje bankovního systému8. Henry (2000) poukazuje na nedostatečnou 

                                                           
8 Jiní autoři (např. Singh, 2008) naopak tvrdí, že se příliš rozvinutý bankovní systém stává 

substitutem akciových trhů v rozvojových zemích. 
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liberalizaci akciových trhů rozvojových zemí, jejímž důsledkem je neefektivita 

a nesprávné ocenění obchodovaných titulů. La Porta a kol. (2006) uvádí, 

že rozvoj akciových trhů je podmíněn kvalitou investiční legislativy, což je 

častým problémem méně vyspělých států. Aktuální a komplexní přehled 

faktorů, jež mají jak teoretický, tak i empiricky prokázaný vliv na stupeň vývoje 

akciových trhů, poskytuje příspěvek Ho a Yike (2017), jež analyzují dosavadní 

výzkumy na toto témat a dospívají k závěru, že v současnosti význam 

institucionálních faktorů (především v oblasti investiční legislativy, ochrany 

investorů a kvality ekonomické politiky obecně) roste především v zemích, 

jež už disponují určitou investiční infrastrukturou a fungujícími kapitálovými 

trhy. V méně rozvinutých zemích makroekonomické determinanty jsou stále 

důležitější, než institucionální podmínky (Ho – Yike, 2017). Jejich poznatky 

jsou verifikovány výzkumem Tsaurai (2018), jenž je zaměřen na tzv. emerging 

markets – země, úroveň rozvoje jejichž kapitálových trhů je relativně nízká 

oproti vyspělému světu (i když nesrovnatelně vysoká oproti zemím 

zkoumaným v tomto článku). V těchto státech převládá vliv „klasických“ 

ekonomických determinant rozvoje akciových trhů (Tsaurai, 2018).  

Analýzu vztahů mezi velikostí a likviditou akciových trhů na jedné straně 

a ekonomickým vývojem na straně druhé najdeme např. u Demirguc-Kunt – 

Levine (1996), Levine – Zervos (1996), Caporale a kol. (2004), Touny (2012). 

Demirguc-Kunt a Levine (1996) prokazují pozitivní vliv akciových trhů 

na ekonomický růst zejména v zemích s rozvinutým bankovním systémem, 

přitom dle nich růst kapitalizace a likvidity akciových trhů nejenom probíhá 

simultánně s ekonomickým růstem, ale i ho předbíhá, čímž poukazuje 

na důležitost akciových trhů pro předvídání ekonomického vývoje. Levine – 

Zervos (1996) provádí podobný výzkum a zjišťují, že likvidita a mezinárodní 

propojenost jsou těmi charakteristikami akciových trhů, jež jsou „zodpovědné“ 

za ekonomický růst. Caporale a kol. (2004) studují kanály, přes něž akciové 

trhy pozitivně působí na ekonomický růst v rozvojových zemích a objevují, 

že akciové financování je důležité zejména pro menší a rizikovější podniky, 

jež ve svých zemích nemají přístup k bankovnímu financování. Výzkumy 

na aktuálních datech (Touny, 2012) také potvrzují pozitivní vliv akciových trhů 

na ekonomický rozvoj. Všichni autoři však uvádí, že kauzalita může být 

i obrácená, a tím dělají aktuálním výzkum, provedený v tomto příspěvku.   

Problematika vývoje akciových trhů v zemích Afriky je studována 

např. Mlambo – Biekpe (2001), Yartey – Adjasi (2007), Andrianavo – Yartey 

(2009), Acquah-sam (2016), Agyemang a kol. (2018), přitom se zdůrazňuje 

jak neefektivita a nedostatečná likvidita afrických trhů, tak i jejich rostoucí role 
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ve financování zejména v některých státech. Yartey – Adjasi (2007) a Yartey 

(2008) zjišťují, že akciové trhy mají pozitivní vliv na ekonomický růst zejména 

v politicky stabilnějších státech s vyšší úrovní příjmů a rozvinutým bankovním 

sektorem. Potvrzení těchto myšlenek najdeme také u Aseidu (2006). Pozitivní 

vliv bankovního systému na rozvoj akciových trhů prokazují Andrianavo – 

Yartey (2009) a Agyemang a kol., (2018). Veškeré studie potvrzují i pozitivní 

vztah mezi kvalitou institucí a velikostí akciových trhů. Mezi moderními 

empirickými výzkumy, jež se zaměřují na země Afriky, lze zdůraznit práci 

Acquah-sam (2016), jenž aplikuje metodologii Yartey – Adjasi (2008) na data 

z akciových trhů Ghany a prokazuje statisticky významný vliv růstu HDP 

a tvorby hrubého kapitálu na likviditu a velikost akciového trhu země.  

Faktory ovlivňující investice do afrických zemí vymezuje např. Aseidu (2006), 

přitom autorka zdůrazňuje, že přímé investice hrají větší roli než investice 

do afrických cenných papírů. Obzvlášť je zdůrazňována důležitost přítomnosti 

velkých přírodních zdrojů, jež se však stává „magnetem“ pro investice 

jen v případě alespoň přiměřeně dobře fungujících institucí (Aseidu, 2006; 

podobné myšlenky najdeme také např. u Yartey – Adjasi, 2007; Yartey, 2008). 

3 DETERMINANTY ROZVOJE AKCIOVÝCH TRHŮ  

Většina empirických studií zabývajících se interakcemi mezi vývojem 

kapitálových trhů a ekonomickým růstem jsou zaměřeny především 

na vysvětlení vlivu těchto trhů na hospodářství (De Gregorio – Guidotti, 1995; 

Demirguc-Kunt – Levine, 1996; Levine – Zervas, 1996). Zdroje tohoto vlivu 

jsou více či méně jednoznačně vymezeny: dobře fungující kapitálové 

(a konkrétněji akciové) trhy usnadňují přístup korporátního sektoru 

k financování, zvyšují atraktivitu domácích aktiv pro zahraniční investory, 

pozitivně ovlivňují domácí míru úspor a v dlouhém období – i bohatství 

domácností přes výnosy z investic (De Gregorio – Guidotti, 1995). Poněkud 

složitějším úkolem je specifikace faktorů (buď ekonomické, politické 

či institucionální povahy), jež ovlivňují či determinují vznik, růst a fungování 

akciových trhů.  

Existují názory, že rozvoj akciového trhu je ve svém smyslu vedlejším 

produktem obecného ekonomického růstu a tento trh se vyvíjí pouze 

v návaznosti na ekonomický vývoj země, tedy je málo ovlivněn politickými 

rozhodnutími, jež mají za úkol stimulovat akciový trh (Stiglitz, 1989). To je 

nejspíše pravdou v případě více rozvinutých zemí s relativně funkčními 

ekonomickými institucemi, ale empirická zjištění ze zaostalejších států 
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Latinské Ameriky, Asie a Afriky poukazují na to, že země s podobnou úrovní 

ekonomické vyspělosti můžou mít kvalitativně a kvantitativně velice odlišné 

akciové trhy (Yartey, 2008; Adrianaivo – Yartey, 2009). Právě kvůli tomu 

se zkoumá závislost velikosti a likvidity akciových trhů a makroekonomických 

či institucionálních ukazatelů, u nichž lze očekávat, že na tyto trhy mají vliv.  

Typickými testovanými ekonomickými proměnnými je úroveň hospodářské 

vyspělosti (měřena pomocí HDP na hlavu), míra úspor, stupeň integrace 

do světového ekonomického systému (měřena jako ekonomická otevřenost – 

podíl součtu exportu a importu na HDP), úroveň rozvoje bankovního systému, 

přitom většinou platí, že faktory, jež jsou z hlediska hospodářského vývoje 

považovány za obecně pozitivní, jsou statisticky významné při vysvětlení růstu 

akciových trhů (Garcia – Liu, 1999; Yartey, 2008; Adrianaivo – Yartey, 2009; 

Agyemang a kol., 2018). Zároveň platí, že akciové trhy rozvojových zemí jsou 

„citlivější“ na změny makroekonomických parametrů (Garcia – Liu, 1999). 

Význam makroekonomické stability (ve smyslu nízké inflace, méně volatilního 

měnového kurzu a dostatečné míry úspor) je prokázán Tsaurai (2018), přitom 

tyto faktory jsou rozhodujícími zejména na počátečním stadiu rozvoje 

národních akciových trhů.  

Bezprostřední vliv na finanční systém, investice a akciové trhy mají i mnohé 

ukazatele institucionálního rozvoje (vymahatelnost práva, úroveň byrokracie, 

politická stabilita – La Porta a kol., 2006). Empiricky potvrzený pozitivní vliv 

vybraných institucionálních proměnných lze najít u Yartey – Adjasi, 2007; 

Agyemang a kol., 2018. Důležitost institucionálních faktorů9 pro investice 

obecně je zkoumána Aseidu (2006), přitom se zdůrazňuje pozitivní vliv 

politické stability a absence korupce. Pozitivní vliv investiční legislativy 

na finanční trhy je prokázán La Porta a kol. (2006). Pozornost si zaslouží 

i zjištění Perotti a van Oijen (2001), jež prokazují kladný vliv privatizačních 

procesů na aktivitu na akciových trzích rozvojových zemí, přitom samotná 

privatizace je považována za způsob snížení politických rizik v zemi10. 

Komplexní analýza vlivu těchto faktorů, jež může být nalezena u Ho a Yike 

(2017), však poukazuje, že vliv institucí na akciové trhy roste zejména 

v zemích, jež můžou být považovány alespoň za středně příjmové (Ho – Yike, 

2017).   

                                                           
9 Jež jsou empiricky zpravidla vyjádřeny indexy mezinárodních organizací. 
10 Z tohoto hlediska by mohlo platit, že akciové trhy rostou více v zemích, kde má stát menší 

účast na hospodářství. 
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Nejpodrobnější přehled determinant rozvoje akciových trhů, z něhož bude 

vycházet kvantitativní část tohoto článku, najdeme u El-Wassal (2013), 

jenž vymezuje čtyři skupiny faktorů, které ovlivňují trhy akcií – instituce, 

ekonomická politika, faktory na straně poptávky a faktory na straně nabídky. 

Shrnutí nabízí tabulka č.1. 

Tabulka 2: Determinanty rozvoje akciových trhů 

Ekonomická politika Instituce Poptávka Nabídka 

Monetární politika Politická stabilita Úroveň 

ekonomického 

rozvoje (HDP na 

hlavu) 

Velikost 

ekonomiky 

Fiskální politika Úroveň rozvoje 

bankovního systému 

Domácí 

investiční zdroje 

Tempo 

ekonomického 

růstu 

Investiční a finanční 

legislativa 

Legislativa v oblasti 

kapitálového trhu a 

ochrany investorů 

Zahraniční 

investiční zdroje 

Struktura 

ekonomiky 

Zdroj: El-Wassel, 2013 

Nejdůležitějším stavebním kamenem rozvoje akciových trhů je reálné 

hospodářství, jež ovlivňuje dvě skutečnosti – zjednodušeně řečeno, má být 

„do čeho investovat“ – v ekonomice mají existovat perspektivní subjekty 

vyhledávající kapitál11; a „komu investovat“ – z tohoto hlediska je zásadní 

úroveň ekonomického rozvoje a příjmů, míra úspor a přítomnost zahraničních 

investičních zdrojů (El-Wassel, 2013).  

Role ekonomické politiky v rozvoji akciových trhů v méně rozvinutých zemích 

především spočívá ve stabilizaci hospodářství a zabránění akumulace vnější 

a vnitřní nerovnováhy (El-Wassel, 2013). Mezi její výstupy zvyšující 

atraktivitu akciových trhů rozvojových států jsou především nízká 

a kontrolovatelná inflace, stabilní měnový kurz, omezení zahraničního 

zadlužení, přiměřené deficity státního rozpočtu (Yartey, 2008; El-Wassel, 

2013). Na jinou stranu, expanzivní monetární nebo fiskální politika, jež je 

v rozvinutých zemích často stimulem růstu akciových trhů a cen akcií, 

je v rozvojovém světě vnímána trhy spíše negativně – zdůrazňují se její 

destabilizující účinky a krátkozrakost (El-Wassel, 2013). Z hlediska investiční 

legislativy a finanční otevřenosti má největší roli absence omezení pohybů 

                                                           
11 Největší roli hraje skutečný a očekávaný ekonomický růst; v případě rozvojových zemí – 

také struktura hospodářství – menší podíl zemědělského sektoru na HDP, větší – průmyslu 

a služeb, pozitivem je  většinou i přítomnost zásob nerostných surovin (Yartey, 2008; El-

Wassel, 2013). 
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kapitálu, právní úprava institucionálního investování, podpora soukromých 

investic ze strany státu (El-Wassel, 2013).  

Po institucionální stránce je vliv politické stability na akciové trhy rozvojových 

zemí považován za větší, než na vyspělých trzích rozvinutého světa (Yartey – 

Adjasi, 2007; El-Wassel, 2013). Hlavním důvodem je větší propojení 

politického a ekonomického života a větší vliv politických událostí na reálné 

hospodářství (přitom největším extrémem jsou země subsaharské Afriky – 

Yartey – Adjasi, 2007). Velikost a růst akciových trhů je zároveň pozitivně 

korelovány s úrovní rozvoje bankovního systému a legislativou v oblasti 

finančního trhu (Adrianaivo – Yartey, 2009; Agyemang a kol., 2018). 

I když důležitost institucionálních faktorů nemůže být podhodnocována, 

některé výzkumy (např. Ho – Yike, 2017) zdůrazňují, že v případě nejméně 

rozvinutých zemí role institucí je sekundární ve srovnání 

s makroekonomickými determinantami.  

4 STAV AKCIOVÝCH TRHŮ V ZEMÍCH AFRIKY 

Země Afriky vždy byly a zůstávají na světové ekonomické periferii a jejich 

akciové trhy jsou považovány za velice rizikové, nestabilní a nelikvidní (Singh, 

2008; Agyemang a kol., 2018). Avšak i přes to v některých státech regionu 

(spíše ekonomicky úspěšnějších či disponujících určitými rozvinutými 

hospodářskými odvětvími) tyto instituce zažívají výrazný rozvoj a lákají 

investory nadprůměrnými výnosy (Yartey – Adjasi, 2007; Singh, 2008). 

Zároveň v některých afrických zemích (Jižní Afrika, Ghana, Zimbabwe) jsou 

akciové trhy velice důležitým zdrojem financování pro místní společnosti 

a jejich role odpovídá roli akciových trhů v mnohem rozvinutějších zemích 

Jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky (Yartey – Adjasi, 2007). V současnosti 

na území Afriky funguje 18 národních a jedna regionální burza; většina z nich 

vznikla v 90. letech minulého století v důsledku finanční liberalizace regionu 

(Mlambo – Beikpe, 2001). Pouze země, kde již dávno existují sektory 

hospodářství vyžadující významné investice – především těžba nerostných 

surovin – mají relativně dlouhou tradici existence akciových trhů12, přitom 

platí, že takové státy jsou obecně atraktivnější z hlediska zahraničních investic 

(Aseidu, 2006). Významný rozvoj těchto trhů a prudký růst cen obchodovaných 

titulů zažívaly africké burzy především v předkrizových letech 21. století, 

jež jsou charakterizovány zvyšujícím se zájmem investorů o diversifikaci 

pomocí investic na nových trzích a zároveň rychlým hospodářským vzestupem 

                                                           
12 Např. Jižní Afrika, Nigérie, Zimbabwe, Keňa (Mlambo – Biekpe, 2001). 
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analyzovaného regionu – v neposlední řadě kvůli vysokým cenám nerostných 

komodit (Yartey – Adjasi, 2007). Poslední desetiletí již nebylo tak úspěšné – 

pokles cen surovin, oslabení měn rozvojových zemí, zvyšující se politická 

nestabilita v některých zemích regionu vedly k tomu, že objem obchodů 

na mnohých burzách dramaticky poklesl (zejména v případě menších, 

nelikvidních a volatilních trhů, ale také např. i Nigérie – jednoho z největších 

afrických trhů), a jejich tržní kapitalizace nepřekročila předkrizovou úroveň 

(PWC, 2017). Nadprůměrný růst byl pozorován především na rozvinutějších 

a mezinárodně integrovaných trzích (např. Jižní Afrika, Egypt – World Bank, 

2019). Tabulka č. 2. poskytuje informaci o ukazatelích velikosti a likvidity 

afrických akciových trhů (údaje jsou za nejaktuálnější dostupné období, mnohé 

burzy nezveřejňují aktuální informace – ASEA, 2019; World Bank, 2019).  

Tabulka 2: Ukazatele rozvoje akciových trhů v zemích Afriky 

Země Rok Kapitalizace  

ml. USD 

Kapitalizace/ 

HDP 

Objem 

obchodů / 

HDP 

Obrat13 

% 

Počet 

kotovaných 

společností 

Botswana 2015 37478 0,343 0,0290 6,20 32 
Egypt 2018 42005 0,197 0,0613 34,47 250 

Ghana 2012 3098 0,078 0,0012 8,20 29 

Keňa 2017 22334 0,558 0,1430 10,12 65 
Malawi 2017 796 0,148 0,0015 1,07 13 

Mauritius 2018 9848 0,734 0,0339 4,62 99 

Maroko 2018 61081 0,611 0,0385 6,38 75 
Mosambik 2017 867 0,078 0,0027 3 7 

Namibie 2018 2462 0,219 0,0054 n/a 10 

Nigérie 2018 31521 0,099 0,0058 8,2 164 
Rwanda 2015 3771 0,477 0,0062 10,22 7 

Jižní 
Afrika 

2018 865328 3,528 1,1744 34,09 289 

Súdán 2017 2235 0,027 0,0119 5,01 63 

Tanzanie 2012 8397 0,334 0,0070 0,33 17 
Tunis 2018 8329 0,223 0,0198 10,14 82 

Uganda 2015 710 0,02 0,0022 1,8 16 

Zambie 2015 5697 0,034 0,0150 0,76 22 
Zimbabwe 2017 4008 0,282 0,0090 4,84 62 

BRVM14 2018 8490 n/a n/a n/a 45 

Zdroj: World Bank, 2019; ASEA, 2019; vlastní zpracování 

Lze vidět, že mnohé trhy jsou velice malé a nelikvidní, v některých zemích 

se neuskutečňují skoro žádné obchody či jsou obchodovány pouze akcie 

několika mála společností (Yartey, 2008; Singh, 2008). Specifikem afrických 

trhů je relativně vysoký počet kotovaných společností a oproti mnohým 

rozvojovým zemím vyšší podíl tržní kapitalizace na HDP, avšak nízké hodnoty 

                                                           
13 Podíl počtu zobchodovaných akcií a celkového počtu kotovaných akcií.  
14 Regionální burza situována v Pobřeží Slonoviny, jež obsluhuje 8 států Východní Afriky: 

Benin, Burkina Faso, Guinea Bissau, Pobřeží Slonoviny, Mali, Niger, Senegal a Togo.  
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ukazatelů likvidity svědčí o tom, že mnohé trhy fungují spíše formálně. 

Za likvidní15 (dle měřítek trhů rozvojových zemí) můžou být považovány 

především trhy Jižní Afriky, Egypta, Keni, přitom trh Jižní Afriky je jak svojí 

kapitalizací, tak i objemem obchodů několikanásobně větší než zbytek 

afrických trhů dohromady.  

5 EMPIRICKÝ ODHAD VLIVU EKONOMICKÝCH 

A INSTITUCIONÁLNÍCH FAKTORŮ NA ROZVOJ 

AKCIOVÝCH TRHŮ AFRIKY – DISKUZE 

A VÝSLEDKY 

V této části bude proveden odhad vlivu ekonomických veličin na stupeň 

rozvoje akciových trhů zemí Afriky. Výběr proměnných je založen na použití 

metodologie Yartey (2008) (jež je postavena na modifikovaném modelu 

determinace rozvoje akciových trhů Calderona-Rossela) a zároveň 

na teoretických východiskách z El-Wassal (2013).  

Tradičními ukazateli rozvoje akciových trhů jsou ukazatele velikosti – 

především tržní kapitalizace listovaných společností na HDP a likvidity – obrat 

(počet zobchodovaných akcií v relaci k celkovému počtu listovaných akcií) 

a obchodovaná hodnota (objem zobchodovaných akcií v peněžním vyjádření 

v relaci k HDP). V případě zemí Afriky se (stejně jako u většiny menších 

a hospodářsky méně rozvinutých zemí) použití ukazatele velikosti – tržní 

kapitalizace na HDP – nejeví jako vhodné vzhledem k tomu, že na mnohých 

trzích jsou kotovány akcie velkého počtu společností, avšak se s nimi 

neuskutečňují či skoro neuskutečňují žádné obchody (Singh, 2008). Kvůli tomu 

tento ukazatel může nadhodnocovat skutečnou úroveň rozvoje akciových trhů 

regionu. Z tohoto hlediska je vhodnější použití ukazatelů likvidity – obratu 

a obchodované hodnoty (Yartey, 2008). Pro odhad provedený v této práci byl 

jako vysvětlovaná proměnná zvolen ukazatel obratu16.  

  

                                                           
15 Je důležité také zmínit, že likvidita (měřena objemem obchodů k HDP a obratem) a počet 

kotovaných společností na mnoha trzích je podstatně nižší, než byl před světovou finanční krizí 

(Yartey – Adjasi, 2007). Problémem rozvoje akciových trhů regionu je zároveň to, že větší 

a zajímavější společnosti z investičního hlediska často odchází z nelikvidních a neefektivních 

národních trhů a obchodují se na mnohem rozvinutějších trzích Evropy či Spojených států 

(Singh, 2008).  
16 Především kvůli větší dostupnosti dat oproti druhému ukazateli. 
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Obecný tvar modelu (1), jež byl použit v této práci, je formulován Yartey 

(2008) na základě modifikovaného Calderonova-Rosselova modelu 

determinace rozvoje akciových trhů; a doplněn o institucionální faktory 

vzhledem k poznatkům v El-Wassal (2013).  

                                              Y𝑖𝑡 = α𝑖 + β1𝑀𝑖𝑡 +  β2𝐼𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                       (1) 

Kde Y je vysvětlována proměnná (obrat), αi jsou nepozorované fixní efekty 

každé země, εit je bílý šum, M je matice ekonomických proměnných (viz dole) 

a I je matice institucionálních proměnných. 

Vysvětlující proměnné byly dvojí podstaty – makroekonomické 

a institucionální, a jejich volba byla založena na El-Wassal (2013). Za základní 

můžeme považovat (na základě Yartey – Adjasi, 2007; Yartey, 2008) tempo 

růstu HDP a míru úspor jako ukazatele mající bezprostřední vliv na nabídku 

a poptávku po akciích (El-Wassal, 2013); míru inflace jako ukazatele kvality 

monetární a fiskální politiky; objem bankovních úvěrů soukromému sektoru 

na HDP jako vyjádření stupně rozvoje finančního systému; podíl přímých 

zahraničních investic na HDP jako úroveň otevřenosti ekonomiky vůči 

zahraničnímu kapitálu.  

Předpokládáme pozitivní vztah obratu akciových trhů a ekonomického růstu, 

míry úspor. Zároveň očekáváme negativní vztah mezi obratem akciových trhů 

a inflací, jelikož vysoká míra inflace může být považována za projev selhání 

státní hospodářské politiky. Můžeme očekávat, že úroveň rozvoje finančního 

systému je pozitivně korelována s likviditou akciových trhů – jelikož se bavíme 

o méně rozvinutých zemích, situace, kdy příliš rozvinutý bankovní systém 

„vytěsňuje“ akciové trhy, není příliš pravděpodobná (Singh, 2008). Vliv 

přímých zahraničních investic na stav akciových trhů nelze určit jednoznačně 

– dle Yartey (2008) a El-Wassal (2013) je jejich růst signálem větší ekonomické 

a finanční otevřenosti země a má pozitivní dopad na likviditu a velikost 

kapitálových trhů, avšak nadměrně vysoké přímé zahraniční investice mění 

strukturu vlastnictví a vytěsňují portfoliové investice, čímž snižují „potřebu“ 

zahraničních investorů angažovat se na domácích akciových trzích a tím 

negativně ovlivňují jejich rozvoj.  

Mezi institucionálními faktory, jež mají vliv na akciové trhy, se především 

uvádí politická stabilita a stav právního systému. Za předpokladu, 

že tyto informace jsou správně vyhodnocovány národními a zahraničními trhy 

a mají dopad na ocenění investičních instrumentů, číselným vyjádřením kvality 

institucí může být riziková prémie jako rozdíl výnosů domácích dluhopisů 

analyzovaných zemí a málo rizikových dluhopisů vyspělých zemí. Jiným 
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číselným vyjádřením jsou indexy mezinárodních organizací, jež hodnotí kvalitu 

institucí na základě expertních šetření a dotazování17.  

Poslední testovanou vysvětlující proměnnou je podíl zaměstnaných v průmyslu 

a službách na celkovém zaměstnaném obyvatelstvu – vliv tohoto faktoru 

(jenž je odrazem struktury hospodářství, přitom vzhledem k zemědělské 

orientaci méně rozvinutých afrických států lze růst zaměstnanosti v průmyslu 

a službách z hlediska obecného rozvoje interpretovat jako pozitivum) je popsán 

v El-Wassal (2013) – předpokládáme pozitivní vztah mezi rozvojem akciového 

trhu a výše uvedeným ukazatelem.  

Odhady byly provedeny za použití panelových dat pro 12 afrických ekonomik18 

a období 2007-201719. Data byla čerpána z databáze Světové banky a Africké 

asociace kapitálových trhů. Vhodnost použité metody (fixní efekty) byla 

ověřena Hausmanovym testem. Celkem bylo provedeno 5 odhadů, 

jejichž výsledky jsou prezentovány v tabulce č. 3. Odhad č. 2. byl proveden 

pouze pro 7 států vzhledem k nedostupnosti dat o rizikové prémie pro zbytek.  

  

                                                           
17 Pro účely odhadů v této práci byly použity indexy politické stability a Rule of the Law 

Světové banky. 
18 Egypt, Malawi, Maroko, Mauritius, Mosambik, Keňa, Namibie, Nigérie, Jižní Afrika, Súdán, 

Tunis a Zimbabwe. 
19 Volba období a analyzovaných zemí byla podmíněna dostupností dat. 
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Tabulka 3: Výsledky odhadů 

Proměnná Odhad 1 Odhad 2 Odhad 3 Odhad 4 Odhad 5 

Růst HDP 0,508 

(2,431) ** 

0,714 

(1,079) 

0,473 

(1,878 )* 

0,613 

(2,401)** 

0,456 

(1,784) * 

Úvěry soukromému   
sektoru   na HDP 

0,586 
(1,749) * 

0,716 
(3,550) *** 

0,599 
(4,065) *** 

0,549 
(3,710) *** 

0,606 
(4,055) *** 

Inflace 0,308 
(1,894) * 

0,45 
(1,769) * 

0,300 
(2,974) *** 

0,359 
(3,483) *** 

0,248 
(2,321) ** 

Míra úspor 0,822 

(1,967) * 

0,856 

(2,703) *** 

0,627 

(2,908) *** 

0,751 

(3,676) *** 

0,575 

(2,383) ** 
PZI/HDP 0,1788 

(1,322) 

0,015 

(0,058) 

0,22 

(1,158) 

0,232 

(1,212) 

0,223 

(1,149) 

Riziková prémie   0,344 
(0,618) 

   

Index politické stability   7,351 

(2,599) *** 

  

Index Rule of the law    13,75 

(2,525) *** 

 

Zaměstnaní v průmyslu    
a službách 

 

    -0,940 
(-1,937) 

Upravený R2 0,688 
 

0,707 0,703 0,702 0,695 

Durbinova-Watsonova   
statistika  

1,657 1,772 1,642 1,698 1,666 

V závorkách – T-statistika 

(*) signifikantní na 10procentní hladině významnosti 

(**) signifikantní na 5procentní hladině významnosti 

(***) signifikantní na 1procentní hladině významnosti 

 Zdroj: vlastní výpočet 

 Z prezentované tabulky lze vidět, že se 3 vysvětlované proměnné u všech 

odhadů ukázaly jako statisticky významné – podíl úvěrů soukromému sektoru 

na HDP, míra úspor a míra inflace, přitom u prvních dvou ukazatelů je 

znaménko parametrů v souladu s teorií. V případě inflace byl odhadnut její 

pozitivní vliv na likviditu akciových trhů – možným vysvětlením je růst 

poptávky po akciích v důsledku expanzivní ekonomické politiky, jež byla 

zdrojem zvyšující se inflace. Vliv přímých zahraničních investic se ukázal jako 

nesignifikantní20. 

  

                                                           
20 I v teorii není shoda ohledně vlivu PZI na kapitálové trhy – na jednu stranu mají celkově 

pozitivní vliv na ekonomiku země-příjemce, avšak na jinou stranu můžou vytěsňovat 

portfoliové investice a tím omezovat rozvoj trhů akcií. Celkový výsledek bude záležet na jiných 

specificích zemí. 
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U odhadů č.1, 3, 4 a 5 byl nalezen signifikantní pozitivní vztah mezi tempem 

růstu ekonomiky a obratem akciových trhů. Zahrnutí rizikové prémie 

do odhadu č. 2 jako interpretace trhu institucionálních faktorů nebylo přínosné 

vzhledem ke statistické nevýznamnosti této proměnné (důvodem může být 

příliš malý počet pozorování). Použití indexů politické stability a Rule of the 

Law Světové banky (odhady č. 3 a č. 4) přineslo lepší výsledky – byl prokázán 

statisticky významný pozitivní vztah mezi institucionálním prostředím 

a likviditou akciových trhů, a zároveň lze vidět i větší statistickou významnost 

ostatních proměnných – to může být považováno za další potvrzení důležitosti 

institucí pro rozvoj akciových trhů. Použití podílu zaměstnaných v průmyslu 

a službách na celkovém zaměstnaném obyvatelstvu jako odrazu struktury 

ekonomiky neprokázalo vztah mezi touto veličinou a obratem akciových trhů 

regionu.   

6 ZÁVĚRY 

Světová ekonomická veřejnost se přiklání k názoru, že existence a fungování 

akciových trhů má pozitivní vliv na ekonomický rozvoj zemí, jelikož napomáhá 

alokaci kapitálu, vytváří podmínky pro příliv zahraničích investic a dovoluje 

domácímu obyvatelstvu efektivněji zhodnocovat úspory. I v nejméně 

rozvinutých státech byla prokázána existence pozitivního vztahu mezi úrovní 

rozvoje akciového trhu a ekonomickým růstem. Méně prozkoumanou otázkou 

zůstává, jaké ekonomické či institucionální faktory mají prokazatelný vliv 

na vývoj akciových trhů. Většina rešerší zdůrazňuje vliv obecné ekonomické 

vyspělosti, kvality a konzistence ekonomické politiky, míry integrace 

do světového hospodářství, politické stability a právních institucí.  

Tento článek se zabývá ověřením existence těchto vztahů v nejméně rozvinuté 

části světa – Africe. Pouze některé africké země mají fungující akciové trhy, 

jež jsou ve své většině malé a nelikvidní. Avšak i přesto existují empirická 

potvrzení podstatného významu akciových trhů pro financování národních 

podniků mnoha zemí Afriky. Jelikož je empiricky prokázáno, že rozvoj těchto 

trhů je přínosný pro ekonomický vývoj zemí regionu, v rámci této práce byla 

snah najít odpověď na otázku, jaké faktory přispívají k rozvoji akciového 

obchodování na africkém kontinentu. Z tohoto hlediska mohou být výsledky 

výzkumu považovány za implikace pro policy-makery příslušných zemí.  

Výzkum byl proveden pomocí panelové regrese pro 12 zemí Afriky a období 

od roku 2007 do roku 2017. Jako ukazatel rozvoje akciových trhů byl zvolen 

obrat jako podíl počtu zobchodovaných akcií k celkovému počtu 
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obchodovaných akcií. Použití klasického ukazatele velikosti akciových trhů – 

podílu tržní kapitalizace na HDP – nepovažujeme za vhodné kvůli tomu, 

že na mnohých afrických burzách jsou kotovány akcie velkého počtu 

společností, avšak se s nimi neuskutečňují žádné obchody (Singh, 2008). Výběr 

vysvětlujících proměnných byl založen na dosavadních výzkumech, 

jež se věnují této problematice jak na africkém kontinentu, tak i v rozvojovém 

světě obecně (Garcia – Liu, 1999; Yartey – Adjasi, 2007; Yartey, 2008; Singh, 

2008; El-Wassal, 2013). Byl testován vliv následujících ekonomických faktorů 

na likviditu akciových trhů: tempa růstu HDP, míry úspor, podílu bankovních 

úvěrů komerčnímu sektoru na HDP, míry inflace, podílu přímých zahraničních 

investic na HDP, rizikové prémie, indexu politické stability a indexu Rule of 

the Law Světové banky, podílu zaměstnaných v průmyslu a službách 

na celkovém zaměstnaném obyvatelstvu. Byla prokázána existence statisticky 

významného pozitivního vztahu mezi obratem na akciových trzích a tempem 

růstu ekonomiky, mírou úspor a podílem úvěrů na HDP jako ukazatelem 

rozvinutosti finančního systému. Vliv přímých zahraničních investic, rizikové 

prémie a podílu zaměstnaných v průmyslu a službách se ukázal 

jako nesignifikantní. Zároveň byl zjištěn pozitivní vztah mezi mírou inflace 

a likviditou akciových trhů, což je v rozporu s teoretickými předpoklady, 

ale může být vysvětleno (v případě, že se jedná o poptávkovou inflaci) vyšší 

poptávkou po akciích v důsledku expanzivní ekonomické politiky. Úroveň 

institucionálního rozvoje vyjádřená indexy Světové banky má také statisticky 

významný pozitivní vliv na obrat na akciových trzích. 

AFILACE 

Tento článek vznikl v rámci řešení projektu IGA VŠE: IG210018: Strukturální 

problémy subsaharských ekonomik. 
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