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1 Uvod 
 
Finančne krize so v zadnjih petnajstih letih postale relativno pogost pojav. Njihova skupna 
značilnost je, da je do njihovega izbruha prišlo predvsem zaradi težav na finančno-kapitalskih 
delih plačilnih bilanc. Finančne krize s sabo prinašajo visoke stroške, ki se odražajo predvsem 
v nižji gospodarski rasti, višji inflaciji in slabši poziciji države na mednarodnih trgih kapitala. 
Ena najobsežnejših, najdlje trajajočih ter tudi z najbolj katastrofalnimi posledicami je bila 
finančna kriza, ki se je začela leta 1997 na Tajskem. 
 
Vzhodnoazijska kriza je bila, pa naj se danes zdi še tako nenavadno, nepredvidena. 
Akademski specialisti za valutne krize, rating agencije ter celo Azijska banka za razvoj (ADB) 
in Mednarodni denarni sklad (MDS) niso predvideli te krize, zaznali niso niti kakršnihkoli 
večjih ekonomskih ali finančnih motenj v regiji. V krizi prizadete države so imele pred krizo 
trdne makroekonomske temelje: visoke stopnje varčevanja in investicij, visoko gospodarsko 
rast, zmerno inflacijo, fiskalne presežke oz. majhne primanjkljaje, omejene javne dolgove, 
znatne devizne rezerve in vzdržne kapitalske pritoke. Tudi svetovno finančno in ekonomsko 
okolje je bilo blago. Nizke obrestne mere v razvitih državah, zmerna rast mednarodne 
trgovine, zmerna gospodarska rast v ZDA in državah članicah EU ter stabilnost na svetovnih 
blagovnih trgih. Potem se je pojavila kriza, ki je presenetila vse kljub nekaterim znakom 
krhkosti in izpostavljenosti. Nepričakovana je bila tudi njena intenzivnost in pa zelo dolgo 
trajanje (Bustelo, Olivie, 1999, str. 35). 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na pet poglavij, od katerih sta prvo in zadnje uvodno ter 
sklepno. V drugem poglavju diplomskega dela sem podal teoretična izhodišča za lažje 
razumevanje nastalih kriz. Podane so razlage pojmov valutne, bančne in dolžniške krize, v 
nadaljevanju drugega poglavja pa so opisane tri generacije modelov za razlago finančnih kriz. 
Tretje poglavje diplomskega dela opisuje potek krize. Najprej sem opisal razmere v prizadetih 
državah pred nastankom krize, nato sem predstavil slabosti v gospodarstvih azijskih držav, ki 
so pripomogle k nastanku krize. V nadaljevanju poglavja ugotavljam vzroke, zaradi katerih je 
kriza nastala, in opisujem sam potek krize. Četrto poglavje je namenjeno reševanju krize. V 
njem najprej predstavljam ukrepe, ki jih je kot program pomoči državam ponudil MDS, nato 
pa dodajam še nekatere kritike na delovanje MDS-a.  
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2 Opredelitev in vrste finančnih kriz 

2.1 Opredelitev finančne krize 
 
Izraz finančna kriza se pojavlja v zvezi z različnimi tipi kriz, ki se pojavljajo na finančnih 
trgih. Skupna lastnost teh oblik finančnih kriz je, da prek motenega delovanja finančnega 
sistema negativno vplivajo na delovanje ekonomskih aktivnosti v državi. Za vnovično 
stabilizacijo finančnega sistema je običajno potrebno aktivno delovanje ekonomske politike. 
 
Finančne krize se delijo na valutne, bančne in dolžniške krize. Vse tri so med sabo povezane 
in velikokrat se iz ene vrste finančne krize razvije druga. V praksi se dogaja, da se istočasno 
pojavljajo značilnosti valutnih, bančnih in dolžniških kriz prav tako pa se pojavljajo primeri, 
ko krize prehajajo iz bančne v valutno in naprej v dolžniško. 
 
Kohsaka (1999, str. 18) je valutno krizo definiral kot kombinacijo akutnega zmanjšanja 
deviznih rezerv in nenadne depreciacije valute. V literaturi pa se pojavljata dve definiciji 
valutnih kriz. Ožja definicija opredeljuje valutno krizo kot precejšnjo devalvacijo oz. 
depreciacijo valute. Ta definicija je sicer enostavna in praktična za uporabo, vendar ne 
upošteva primerov, ko so monetarne oblasti z intervencijo uspele ubraniti tečaj domače valute. 
Zato se je pojavila širša definicija, ki pravi, da je valutna kriza vsaka kriza, ki zaradi 
špekulativnega napada na valuto povzroči njeno znatno devalvacijo oz. depreciacijo ali pa 
državo prisili, da brani stabilnost deviznega tečaja s financiranjem iz deviznih rezerv in/ali s 
povišanjem obrestne mere (Mrak, 2002, str. 606). 
 
Bančno krizo lahko definiramo kot krizo, ko dejanski ali potencialni navali na banke in/ali 
njihova nesposobnost rednega obnavljanja finančnih virov povzročijo bodisi nezmožnost bank 
za poravnavanje svojih obveznosti bodisi intervencijo države v obliki finančne pomoči 
bankam,  s katero se želi preprečiti nelikvidnost bank in morda tudi njihova nesolventnost 
(Mrak, 2002, str. 607). 
 
Večina bančnih kriz v zadnjih letih ni bila posledica problemov na pasivni strani bančne 
bilance. To v celoti velja za krize v  industrijsko razvitih državah, delno pa tudi za krize v 
manj razvitih državah. V mnogih od teh držav so bančne krize sicer zaznamovali določeni 
pritiski deponentov na banke, vendar je do teh pritiskov običajno prišlo bodisi potem, ko so v 
javnost prišli podatki o težavah bank na njihovi aktivni strani, bodisi posledično zaradi 
pričakovane spremembe deviznega tečaja domače valute. To kaže, da je bil pritisk deponentov 
na banke bolj posledica problemov v bančnem sektorju kot pa njihov vzrok. 
 
Dolžniška kriza nastane, ko država ni več sposobna obnavljati starih kreditov in/ali 
zagotavljati svežih sredstev, zaradi česar je prisiljena bodisi v razglasitev moratorija na 
odplačevanje kreditov v tujini bodisi v koordinirano reševanje problema z upniki, in to v 
obliki prestrukturiranja dolžniških obveznosti (Mrak, 2002, str. 574). 
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2.2 Tri generacije modelov valutnih kriz 
 
V prvi generaciji modelov je potrebno vzroke za nastanek kriz iskati v nezdružljivosti domače 
ekonomske politike (pretirano ekspanzivne fiskalne in monetarne politike) ter poizkusu, da bi 
obdržali fiksen devizni sistem (Krugman, 2004). To nezdružljivost je sicer možno začasno 
odpravljati, če ima centralna banka dovolj deviznih rezerv, kar nam lepo pokaže Slika 1. V 
primeru bolj ekspanzivne monetarne politike se krivulja LM premakne v desno (iz LM0 v 
LM1) in nastane novo presečišče s krivuljo ISXM v točki B. Za točko B je značilno, da je tu 
plačilnobilančni primanjkljaj. Centralna banka ta primanjkljaj financira s prodajo deviz na 
deviznem trgu in hkrati sterilizira denarne posledice svojih posegov. Ko centralna banka 
porabi devizne rezerve, se ni več sposobna braniti pred špekulativnimi napadi na domačo 
valuto, kar vodi v valutno krizo. 
 
Slika 1: Neučinkovitost denarne politike pri mednarodni mobilnosti kapitala in režimu trdnega 
deviznega tečaja. 

 
Vir: Ribnikar, 2003, str. 152. 
 
Prva generacija modelov je bila primerna za razlago kriz v osemdesetih letih (države, ki so 
zašle v krizo, so dejansko beležile velike proračunske deficite), neprimerni pa so bili za 
razlago kriz v devetdesetih letih (v tem obdobju je večina prizadetih držav vodila zelo 
restriktivno ekonomsko politiko). Zato so ekonomisti razvili drugo generacijo modelov 
valutnih kriz.  
 
Ta generacija modelov zagovarja stališče, da izbruh valutne krize ni nujno posledica 
nekonsistentnosti ekonomskih politik v času pred špekulativnim napadom na valuto. Do 
nenadnega napada lahko pride tudi zaradi nenadne in nepredvidene spremembe v 
pričakovanjih trga glede vzdržnosti fiksnega deviznega tečaja valute. Če napad na valuto 
dvigne stroške vzdrževanja deviznega tečaja na raven, ki za državo ni več sprejemljiva, 
govorimo o tako imenovani samoizpolnjujoči se krizi. Osnovna značilnost take krize je, da se 
z devalvacijo oz. depreciacijo domače valute upravičijo pričakovanja trga (Mrak, 2002, str. 
610). 
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Pomembna značilnost modelov druge generacije valutnih kriz je stalna negotovost, ali bo v 
določenem položaju, v katerem se država nahaja, do izbruha krize dejansko prišlo ali ne. Ti 
modeli temeljijo na modelih multiplega ravnotežja, kar je eden ključnih prispevkov druge 
generacije modelov k proučevnju valutnih kriz (modeli prve generacije temeljijo na linearnem 
načinu obnašanja). Tako dajejo vsebinsko nov pogled na obravnavano problematiko in ob tem 
ne zavračajo osnovnih ugotovitev modelov prve generacije. 
 
Nobeden od do tedaj razvitih modelov valutne krize ni bil primeren za teoretično razlago 
finančne krize, do katere je prišlo v Aziji leta 1997, zato je Krugman v svojem članku leta 
1998 začel z razvojem nove generacije modelov. V tem članku ugotavlja, da je bila kriza v tej 
regiji bistveno bolj vseobsegajoča kot tradicionalne valutne krize, tako da so bile države 
izpostavljene finančni krizi, ki je poleg valutne vključevala tudi bančno in dolžniško. Tretja 
generacija modelov se ne ukvarja več z deviznimi krizami, temveč so predmet njihovega 
proučevanja krize kot celota (Mrak, 2002, str. 610). 
 
Finančna kriza, ki je izbruhnila v Aziji leta 1997, je močno pretresla celoten jugovzhodni del 
te celine, svoje posledice pa je pustila tudi v delovanju svetovne ekonomije. V nadaljevanju 
bom opisal, kako je kriza potekala ter kakšne težave je povzročila vpletenim državam. 
 

3 Azijska finančna kriza 

3.1 Stanje azijskega gospodarstva pred krizo 
 
Od sredine osemdesetih let pa vse do jeseni 1997, ko je nastopila kriza, je bila Pacifiška Azija 
(Indonezija, Tajska, Singapur, Južna Kitajska, Japonska, Koreja) najhitreje rastoča regija na 
svetu; nekateri ocenjujejo, da je bila njihova rast v povprečju 8 % letno, proizvedli pa so 
približno četrtino svetovnega proizvoda (Giplin, 2000, str. 265).  
 
Tabela 1: Rast BDP v državah Vzhodne Azije (v %) 
 
Država  1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Koreja  9,13 5,06 5,75 8,58 8,94 7,13
Indonezija  6,95 6,46 6,50 7,54 8,22 7,98

Malezija  8,42 7,80 8,41 9,24 9,46 8,20
Filipini  - 0,51 0,34 2,12 4,39 4,76 5,67

Singapur  7,72 6,29 10,44 10,05 8,75 7,32
Tajska  8,41 7,77 8,27 8,85 8,68 6,66
Hong 
Kong 

4,97 6,21 6,15 5,51 4,40 5,00

Kitajska  9,19 14,24 13,49 12,66 10,55 – 
Tajvan 7,60 6,80 6,30 6,50 6,00 5,70

Vir: Strašek, 1998, str. 82. 
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Odločilna faktorja v mednarodni ekonomski politiki te regije (Garcia-Blanch, 2001, str. 7) sta 
bila: 
1. Zunanja politika ZDA je podpirala ekonomski napredek Južne Koreje z namenom, da bi 

nevtralizirala moč tedanje Sovjetske Zveze na severnem delu polotoka (multilateralna 
pomoč in tehnična asistenca). 

2. Prisotnost ZDA v Južni Koreji je pomenila stabilnost za to državo in ta je lahko velik del 
sredstev, ki bi jih sicer namenila za obrambo, vložila v razvoj gospodarstva. 

 
Južna Koreja je sicer začela z nizkim BDP na prebivalca, vendar je bila stopnja izobrazbe 
prebivalstva zelo visoka.V obdobju med leti 1966 in 1990 je produktivnost v Južni Koreji 
povprečno narasla samo 1,7 % letno, medtem ko je gospodarstvo povprečno raslo najmanj 6 
% letno (Garcia-Blanch, 2001, str. 10). Glavni prispevek k ekonomski rasti je tako prispevala 
»akumulacija faktorjev«. Koreja je rasla na račun povečanja produkcijskih faktorjev 
(vključujoč novo delovno silo v ekonomiji), visoke ravni prihrankov in akumulacije kapitala. 
 
Vzhodnoazijska regija je drugačna od drugih, saj se vodilne ekonomije ne povezujejo med 
seboj (vodstvo ZDA v Severni Ameriki in francosko-nemško zavezništvo v Evropi je 
pripeljalo do povezovanja teh regij – NAFTA in EU). Države azijsko-pacifiške regije so se 
sicer povezale v skupno organizacijo APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation (1989, 
Canberra, Avstralija): Avstralija, Kanada, Čile, Kitajska, Japonska, Mehika, Nova Zelandija, 
ZDA in druge države Pacifiške Azije), ta pa je slabo razvita, ker se države članice ne uspejo 
dogovoriti niti o osnovnih karakteristikah delovanja (Giplin, 2000, str. 288).  
 
Druga podobna organizacija je ASEAN (The Association of South East Asian Nations), ki je 
bila ustanovljena 8. avgusta 1967 v Bangkoku (ustanovnih članic je bilo 5 – Indonezija, 
Malezija, Filipini, Singapur in Tajska, kasneje so se pridružili še Brunej (1984), Vietnam 
(1995), Laos, Mjanmar (1997) in Kambodža (1999)). Kljub temu da skupaj tvorijo enega 
največjih regionalnih tržišč na svetu (več kot 500 milijonov ljudi) in ustvarijo zelo velik BDP 
(v letu 2002 skupaj 656 milijard evrov) pa obstajajo med članicami velike ekonomske razlike, 
zaradi česar ostaja potencial organizacije neizkoriščen. 
 
Za obdobje pred krizo sta značilna velik pritok kapitala iz tujine in velike investicije, ki pa so 
bile velikokrat (kot se je pokazalo kasneje) preveč tvegane in premalo donosne. Med leti 1990 
in 1996 je bil pritok kapitala na Tajskem enak 10 % BDP, investicije pa so bile enake 40 % 
BDP (razmerje investicije/BDP je bilo 40 %). Povprečna rast kreditov na Tajskem v istem 
obdobju je bila 23 %, v Maleziji 19 % in v Indoneziji 20 % (Jansen, 2000, str. 104). 
 
Vsekakor je pomembno izpostaviti ogromne pritoke kapitala v rastoče trge, ki so se začeli 
okrog leta 1990. Ti so vzpodbudili poslovni razcvet v domačih ekonomijah in povzročili 
pretirano osnovno neravnotežje na vseh pomembnih trgih. Zmanjšani pritoki kapitala so bili 
tisto, kar je sprožilo krizo (Kohsaka, 1999, str. 18). 
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Tabela 2: Neto kapitalski pritoki posameznih držav v obdobju pred krizo (v % BDP) 
 
Država Obdobje 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Kumulativa 
Tajska 1988 - 95 7,4 10,4 12,3 12,3 8,6 7,7 8,3 12,1 51,5
Koreja 1991 - 95 – – – 2,6 2,5 0,6 2,4 3,5 9,3
Indonezij
a 

1990 - 95 – – 2,5 1,9 1,3 0,2 1,1 3,6 8,3

Malezija 1989 - 95 – 2,9 5,7 11,1 15,3 23,2 1,2 6,6 45,8
Filipini 1989 - 95 – 2,1 3,9 4,4 2,3 4,4 7,9 5,2 23,1
 
Vir: Takatoshi, 1999, str. 115. 
 
Države Azije -5 (Tajska, Malezija, Indonezija, Filipini in Južna Koreja) so imele majhne 
proračunske deficite ali celo suficite (od 1990 do 1995 Tajska - 1,1 % BDP do 3,2 % BDP), 
majhne javne dolgove (samo Malezija več kot 40 % BDP), zmerno inflacijo (razen Filipinov 
in Indonezije), velike prihranke in stopnje investiranja (čez 30 % BDP razen Filipinov), 
visoko rast BDP (povprečno 8 % letno od leta 1990 do 1996 v državah Azija -5), visoke in 
vzdrževane neto kapitalne pritoke (povprečno do 6 % BDP letno od 1990 do 1996, investicije 
in ne potrošnja) in nizke stopnje brezposelnosti (pod 3 % Malezija, Južna Koreja in Tajska, 
okrog 4 % Indonezija in 7 % Filipini) (Bustelo, 2000, str. 241). 
 
Stopnja rasti izvoza se je zelo zmanjšala na Tajskem (s 25,1 % leta 1995 na - 1,3 % leta 1996), 
v Južni Koreji (s 30,3 % leta 1995 na 5,3 % leta 1996) in Maleziji (s 26,0 % leta 1995 na 6,7 
% leta 1996). Indonezija (s 13,4 % leta 1995 na 10,4 % leta 1996) in Filipini (z 31,6 % leta 
1995 na 17,5 % leta 1996) sta doživela manjši padec. Kot rezultat padca izvoza so se povečali 
proračunski primanjkljaji na zaskrbljujočo visoko raven (leta 1996: Tajska 7,9 % BDP, 
Malezija 5,0 % BDP, Filipini in Južna Koreja 4,7 % BDP), razen v Indoneziji, kjer je 
proračunski deficit ostal v mejah normale (3,4 % BDP) (Bustelo, 2000, str. 245). 
 

3.2 Slabosti azijskih gospodarstev 
 
George Soros  je v svojem delu (1999, str. 141) omenil naslednje pomanjkljivosti azijskega 
modela gospodarskega razvoja: strukturne slabosti v bančnem sistemu in lastništvu podjetij, 
incestno razmerje med podjetništvom in politiko (vodilni ljudje v podjetjih so bili nemalokrat 
v tesnem sorodstvu z vodilnimi politiki), premalo transparentnosti in odsotnost politične 
svobode. Pablo Bustelo, Clara García in Iliana Olivié (1999, str. 16) pa so v svojem delu 
glavne slabosti, ki so vodile v povečano izpostavljenost krizi v Vzhodni Aziji, razdelili na štiri 
dele: 
• liberalizacija financ je prispevala (skupaj z razlikami v višini obrestnih mer in vezanim 

deviznim tečajem) k velikim neto kapitalnim pritokom (220 mrd USD v države Azija -5 v 
obdobju od 1990 do 1996), večino so pomenila kratkoročna bančna posojila in portfolio 
investicije; 
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• veliki neto kapitalni pritoki so posledično vodili v realno apreciacijo domačih valut, kar je 
pomenilo zmanjšanje izvoza; na manjši izvoz je vplivala tudi zasičenost trga s 
polprevodniki, stagnacija japonske ekonomije in pa vstop novih proizvajalcev na trg z 
nižjimi stroški (predvsem kitajskih); 

• nenaden porast pritokov kapitala je, skupaj s finančno deregulacijo, izzval tudi preveliko 
izposojanje pri poslovnih bankah, kar je ustvarilo mehurček sredstev, redukcijo v kvaliteti 
sredstev in posledično bolj ohlapno določanje tveganja pri odločitvah o posojanju in 
izposojanju; preveliko posojanje privatnih podjetij je povzročilo odstopanje v donosnosti 
kapitala in učinkovitosti investicij; 

• finančna deregulacija je povečala krhkost domačega finančnega sektorja: pretirano 
tveganje, veliko izpostavljanje doma in v tujini, neprimerne bančne listine, zrelost in 
valutno neujemanje med izposojanjem in posojanjem ter kratkoročnimi zunanjimi dolgovi. 

 
Azijska gospodarstva so imela mnogo strukturnih slabosti. Večina podjetij je bila v družinski 
lasti in v skladu s konfucijansko tradicijo so si družine želele nadzor ohraniti. Če so podjetja 
izdala javne delnice, pravic malih delničarjev ponavadi niso upoštevala. Kadar svoje rasti niso 
bila sposobna pokrivati z dobičkom, so se raje oprla na kredite, kot pa da bi tvegala izgubo 
nadzora. Vladni uradniki so ob tem bančne kredite uporabljali kot orodje industrijske politike,     
uporabljali so jih tudi za nagrajevanje sorodnikov in prijateljev. Rezultat kombinacije teh 
dejavnikov je bila zelo visoka stopnja zadolženosti ter niti transparenten niti zdrav finančni 
sektor (Soros, 1999, str. 139).  
 
V južnokorejskem gospodarstvu so prevladovali družinsko vodeni koncerni, imenovani 
chaeboli, ki so poslovali s pretežno najetim kapitalom. Povprečno razmerje med najetim in 
lastnim kapitalom je leta 1996 za 30 največjih chaebolov (ki posredno sestavljajo okoli 35 % 
korejske industrijske proizvodnje) znašalo 388 %, pri čemer je v primeru posameznih 
chaebolov doseglo tudi od 600 do 700 %. Ob koncu marca 1998 je povprečje naraslo na 593 
%. Da bi bile stvari še slabše, so korejska podjetja poslovala z zelo nizkimi profitnimi 
stopnjami. Obrestno kritje tridesetih največjih chaebolov je bilo leta 1996 1,3-kratno, v letu 
1997 pa le še 0,94-kratno. To pomeni, da dobiček ni pokrival niti stroškov obresti za najeta 
posojila (Soros, 1999, str. 139). 
 
Japonska je vlekla težave še iz časa zloma na Wall Streetu leta 1987. Svojo industrijsko moč 
je hotela pretvoriti v finančno prevlado, tako da bi svetu priskrbela likvidnost. Njihova 
odločitev je svetu pomagala premagati učinke zloma, toda japonskim finančnim institucijam je 
naprtila mnoge izgube v tujini, doma pa je povzročila nastanek finančnega mehurčka, ki je 
najvišjo točko dosegel leta 1991. V času izbruha azijske krize je bila Japonska zaposlena z 
zmanjševanjem proračunskega primanjkljaja. Japonske banke (precej izpostavljene na 
Tajskem, v Indoneziji in Koreji) so začele zmanjševati svoje bilance stanja, zaradi česar je 
prišlo do skrčenja obsega kreditov. 
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Potrošniki, ki so bili prestrašeni zaradi azijske krize in nekaterih domačih stečajev, so se vse 
bolj usmerjali v varčevanje. Nizke obrestne mere so spodbudile prenos kapitala na tuje, jen je 
začel padati, gospodarstvo pa je zdrsnilo v recesijo. 
 
Azijske države, ki so bile vpletene v krizo leta 1997, so imele močno fiskalno pozicijo. Imele 
so majhne proračunske deficite (ali celo suficite) in tudi majhen javni dolg. Vendar pa to ni 
bilo dovolj za preprečitev krize. Ena od možnih razlag zakaj je ta, da neravnovesij sicer ni bilo 
v javnem sektorju, zato pa so bila toliko večja v zasebnem sektorju (Montiel, 2003, str. 441). 
 
Skupno vsem prizadetim državam je tudi dejstvo, da so vse imele bolj ali manj fiksen devizni 
tečaj. Ta lahko v določenih okoliščinah pomaga disciplinirati državno ekonomsko politiko, še 
posebej fiskalno. To je še posebej relevantno za države v razvoju, ki nimajo takšnih kapacitet 
za ločevanje fiskalne in monetarne politike, kot jih imajo razvite države. Izbira deviznega 
tečaja med fiksnim in fleksibilnim pomeni izbiro med kredibilnostjo in fleksibilnostjo (Kettell, 
2000, str. 26). 
 

3.3 Vzroki za krizo 
 
Vzroke za nastanek krize avtorji iščejo v različnih smereh, vsi pa se strinjajo, da je bil eden 
glavnih vzrokov slab in neustrezen finančni sistem prizadetih držav. Nekateri ekonomisti 
ugotavljajo, da kriza ni nastala primarno zaradi makroekonomskih neravnotežij, pač pa bolj 
zaradi slabosti finančnega sistema in napačnih odločitev v privatnem in javnem sektorju 
prizadetih ekonomij (Kohsaka, 1999, str. 17). Quibria in Quitazol (2001, str. 41) menita, da je 
bila eden glavnih vzrokov za azijsko finančno krizo slaba regulacija in nadzor nad finančnimi 
institucijami, Bustelo (2000, str. 229) pa nastanek krize v Vzhodni Aziji vidi v glavnem kot 
rezultat zasebnega preinvestiranja. Neustrezno planiranje liberalizacije tokov kapitala – brez 
ustreznih tržnih reform lahko vodi v finančno nestabilnost in posledično v velike stroške. 
Azijska kriza je pokazala, da ko države odprejo meje za kapital brez učinkovitega nadzora in 
regulacije, postanejo občutljivejše za krize, ker dostop do tujega kapitala poveča slabosti in 
motnje domačega finančnega sistema (Quibria, Quitazol, 2001, str. 39).  
 
Kombinacija velike mobilnosti kapitala in fiksnega deviznega tečaja je tista, ki je finančni 
sistem izpostavila velikemu navalu pritokov kapitala (Jansen, 2000, str. 106). Ko fiksnega 
deviznega tečaja ni bilo mogoče več vzdrževati, so se vlagatelji začeli umikati. Velike 
spremembe kapitalnih tokov (najprej pritoki, nato odtoki) namreč vodijo v veliko nihanje 
deviznega tečaja in obrestnih mer, kar povzroča velike težave podjetjem in bankam pri 
servisiranju njihovih dolgov. 
 
Chang in Velasco (1998, str. 30) sta v svojem delu opozorila na neustreznost razmerja med 
kratkoročnimi sredstvi in obveznostmi. Dejstvo namreč je, da je bila večina posojil tujih bank 
kratkoročnih. Odstotek posojil z zapadlostjo po več kot enem letu je med vsemi posojili leta 
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1990 znašal 38, sredi leta 1997 pa je ta odstotek padel pod 30. Na drugi strani je kratkoročni 
dolg naraščal, kar je razvidno iz Tabele 3.  
 
Tabela 3: Kratkoročni in celotni dolg 
 
Skupen dolg (v milijonih 
USD) 

Indonezija 
Južna 
Koreja 

Malezija Filipini Tajska Skupaj 

junij 90 20,076 23,369 6,864 9,055 11,675 71,039
junij 94 30,902 48,132 13,874 5,990 36,545 135,443
junij 97 58,726 103,432 28,820 14,115 69,382 274,475
Kratkoročen dolg (v 
milijonih USD) 

Indonezija 
Južna 
Koreja 

Malezija Filipini Tajska Skupaj 

junij 90 10,360 15,528 1,761 3,019 7,026 37,694
junij 94 18,882 34,908 8,203 2,646 27,151 91,790
junij 97 34,661 70,182 16,268 8,293 45,567 174,971
Delež kratkoročnega v 
celotnem dolgu (v %) 

Indonezija 
Južna 
Koreja 

Malezija Filipini Tajska Skupaj 

junij 90 51,60 66,45 25,66 33,34 60,18 53,06
junij 94 61,10 72,53 59,12 44,17 74,29 67,77
junij 97 59,02 67,85 56,45 58,75 65,68 63,75
 
Vir: Chang, Velasco, 1998, str. 58. 
 
Centralne banke so poskušale sterilizirati učinek kapitalnih pritokov. Ker je morala tajska 
centralna banka odkupovati devize (predvsem jene in dolarje) z bahti, je le-te skušala odkupiti 
nazaj s prodajanjem obveznic, s čimer si je sposodila nazaj pravkar natisnjeni denar. To 
izposojanje je dvignilo obrestne mere, kar je povzročilo, da je bilo izposojanje drugje (zunaj 
države) še bolj privlačno, to pa je v državo pripeljalo nove jene in dolarje. Edini način za 
preprečitev krize bi bila opustitev fiksnega deviznega tečaja – preprosto bi morali pustiti, da bi 
tečaj bahta zrasel. V tistem trenutku pa se je to zdela slaba ideja. Močnejši baht bi pomenil, da 
bi bil tajski izvoz manj konkurenčen na svetovnih trgih. Stabilni devizni tečaj naj bi bil dober 
tudi za poslovno zaupanje, po drugi strani pa naj bi bilo njihovo gospodarstvo premajhno, da 
bi lahko vztrajali ob velikih spremembah deviznega tečaja (Krugman, 2000, str. 86). 
 
Da se je tajska valuta zlomila prva, ni slučaj. Tajska je imela najvišjo stopnjo gospodarske 
rasti, relativno despotski režim, predvsem pa najmočnejše in najbolj borbene delavske 
sindikate in socialna gibanja. Ostale valute so reagirale po domino efektu, saj so države 
Jugovzhodne Azije gospodarsko tesno povezane. Z veliko produkti so države direktne 
konkurentke ali pa z njimi trgujejo med sabo, temu primerna je tudi povezanost njihovih 
denarnih tokov (Eugen, 1998). 
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V dosedanjih analizah se je izkazalo, da gre vzroke za nastanek azijske krize iskati tudi v 
velikem in naraščajočem deficitu trgovinske in bilance tekočih transakcij (Strašek, 1999, str. 
431). Primanjkljaj v bilanci tekočih transakcij postane praviloma problematičen, če preseže 4 
% BDP, zlasti če je financiran na način, ki utegne voditi v nenadne preobrate. Vzdržnost 
neravnovesja v tekočih transakcijah utegne biti manjša, če le-ta izvira bolj iz deficita 
trgovinske bilance kot iz deficita bilance dohodkov. Ob danem deficitu tekoče bilance utegne 
velik in obstojen trgovinski deficit kazati strukturne probleme konkurenčnosti, medtem ko 
utegne biti velik deficit v bilanci dohodkov pokazatelj zunanjega dolga, akumuliranega iz 
preteklosti. 
 
Tabela 4: Bilanca tekočih transakcij (% v BDP) 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Koreja - 0,69 - 2,82 - 1,28 0,31 - 1,01 - 1,81 - 4,76
Indonezij

a 
- 2,82 - 3,65 - 2,17 - 1,33 - 1,58 - 3,47 - 3,90

Malezija - 2,03 - 8,89 - 3,76 - 4,66 - 6,23 - 8,43 - 5,20
Filipini - 6,08 - 2,28 - 1,89 - 5,55 - 4,60 - 2,67 - 4,70

Singapur 8,33 11,29 11,38 7,57 17,21 16,97 15,18
Tajska - 8,50 - 7,67 - 5,66 - 5,09 - 5,65 - 8,09 - 7,98

Kitajska  3,09 3,27 1,33 - 1,93 0,23 0,23 0,89
Tajvan 6,70 6,70 3,80 3,00 2,60 1,90 5,20

 
Vir: Strašek, 1999, str. 432. 
 
Tabela 5: Trgovinska bilanca (% v BDP) 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Koreja - 0,81 - 2,87 - 1,37 0,19 - 1,01 - 1,40 - 4,26
Indonezij

a 
1,68 0,91 1,81 1,48 0,72 - 1,03 0,58

Malezija 2,10 - 3,82 1,40 - 0,11 - 1,59 - 3,75 14,45
Filipini - 5,73 - 3,00 - 4,27 - 8,53 - 8,95 - 8,80 - 6,55

Singapur 6,76 10,62 9,29 8,12 16,02 16,68 2,15
Tajska - 7,75 - 6,84 - 4,71 - 4,57 - 5,23 - 7,12 – 

Kitajska  2,75 2,86 1,03 - 1,91 1,41 1,71 – 
 
Vir: Strašek, 1999, str. 432. 
 
Podatki v Tabelah 4 in 5 kažejo, da so se nekatere od prizadetih držav, ki so v letu 1997 
doživele valutni kolaps, v devetdesetih letih dejansko soočale s permanentnim, visokim in 
rastočim debalansom v tekočih transakcijah. Največje težave so imele Tajska, Malezija in 
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Filipini. V Južni Koreji se je problem rastočega deficita pojavil po letu 1993. Kot je razvidno 
iz Tabele 4, so primanjkljaji v tekočem računu rezultat predvsem visokih trgovinskih 
primanjkljajev. 
 

3.3.1 Analiza notranjih vzrokov za krizo 

 
Jenny Corbett in David Vines v svojem delu (1999, str. 158) opozarjata na dve vrsti 
izpostavljenosti krizam. Obe sta nastali kot posledica čudežnega buma razvoja v JV Aziji in 
na drugi strani nezadostnega razvoja institucij v tej regiji. Prva vrsta se je pojavila zaradi 
liberalizacije monetarne politike, ki je bazirala na fiksnem deviznem tečaju, druga vrsta pa je 
nastala zaradi nadaljevanja liberalizacije finančnega sistema, ki je vseboval neomejena 
jamstva. 
 

3.3.1.1 Neustrezna makroekonomska politika 

 
Prva vrsta izpostavljenosti je nastala zaradi liberalizacije trgovine in financ v prisotnosti 
fiksnega deviznega tečaja (angl. pegged exchange rate). V osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bil fiksni devizni tečaj bistven za uspeh tajske ekonomije, ta makroekonomska 
strategija pa je bila povsem neprimerna v devetdesetih letih, in to predvsem zaradi dveh 
razlogov. Prvi je dobro poznan. Fleming-Mundellov model (Slika 1, str. 3) nam kaže, da je 
kombinacija fiksnega deviznega tečaja, avtonomne nacionalne monetarne politike in odprtega 
mednarodnega trga kapitala neprimerna (Corbett, Vines, 1999, str. 158). Med letoma 1985 in 
1995 se je Tajska odprla za pritok mednarodnega kapitala. Tajske oblasti so hotele razcvet 
omiliti z dvigom obrestnih mer, čeprav je bil baht vezan na ameriški dolar. Posledice ukrepa 
so bile nasprotne od pričakovanih. Dvig obrestnih mer je še dodatno spodbudil pritok tujega 
kapitala (domača podjetja so se zadolževala v tujini, kjer je bila nižja dolarska obrestna mera), 
kar je povzročilo velik nepokrit zunanji dolg, razcveta tajskega gospodarstva pa ni umiril. 
Podobne napake so naredili tudi v Indoneziji in v Koreji, vendar z manjšo intenzivnostjo. 
 
Drugi razlog je težje razumljiv in povezan s fiskalno politiko. Tajska je od konca osemdesetih 
let vseskozi ustvarjala fiskalni suficit (2 do 3 % BDP letno), kar je bila posledica hitro rastočih 
prihodkov v državno blagajno. Vendar pa je fiskalno ravnovesje (ali celo majhen presežek) 
premalo restriktivna fiskalna politika, če država pričakuje tako močan razcvet, še posebej če 
vodi fiksni devizni tečaj. 
 
V preteklosti so bile azijske države označene za kapitalsko revne ekonomije z nizkimi 
plačami. Donosnost kapitala v teh državah (upoštevajoč tveganje) je bila nizka, prav tako 
donosnost investicij, zato so bile tuje investicije v te države majhne. Reforme znotraj držav in 
odprtje mej pa je to spremenilo. Države so pričele voditi trdno makroekonomsko politiko, kar 
je zmanjšalo tveganje za investicije in posledično dvignilo njihovo donosnost. Odprtje 
finančnega sektorja za mednarodne kapitalske tokove je pomenilo, da so investicije sedaj 
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lahko financirane od zunaj, te zunanje investicije pa pomenijo porast cen delnic na domačih 
borzah, kar dodatno vzpodbudi tudi domačo potrošnjo. 
 
Nefleksibilna monetarna politika, skupaj s fiksnim deviznim tečajem, je v teh razmerah lahko 
še posebej nevarna, če fiskalna politika ni dovolj restriktivna. Zaradi obveze fiksnemu 
deviznemu tečaju težav, ki so sledile razcvetu gospodarstva, država ni mogla ublažiti z 
dodatno depreciacijo valute. V tej sledeči fazi postane ekonomija občutljiva za valutno krizo, 
še posebej, če se pojavijo zunanji šoki. Možno je torej reči, da je vzdrževanje fiksnega 
deviznega tečaja ekonomije Pacifiške Azije izpostavilo valutni krizi v primeru, da bi se 
poslabšalo zunanje okolje, vendar pa je valutna kriza možna tudi kot posledica konca razcveta, 
ko npr. padejo tečaji delnic. Lahko tudi rečemo, da je fiksen devizni tečaj tisti, ki je kriv za 
vzpon in padec gospodarske rasti, pri čemer pa je padec gospodarske rasti tisti, ki je povzročil 
valutno krizo. 
 

3.3.1.2 Neustrezno razvit finančni sistem 

 
Finančna izpostavljenost je nastala zaradi liberalizacije trgovine in financ ob nerefomiranem 
finančnem sistemu. Prejšnji finančni sistem v Aziji je bil ustvarjen predvsem za usmerjanje 
domačih prihrankov v investicije skozi bančni sistem. Veliko investicij je bilo pokritih z 
garancijami, implicitnimi in eksplicitnimi. Proces alokacije kreditov se je prepletal z večanjem 
bančnih posojil, pogosto z državno direktivo. Veliko podjetij je raslo zelo hitro, zato so bile 
tudi banke zelo občutljive na mogoče spremembe v prihodkih. V bistvu je bil takim 
eventuelnim spremembam izpostavljen celoten finančni sistem. V zameno za podpiranje 
državne politike financiranja pa je imel finančni sistem brezpogojne garancije proti tem 
tveganjem. V bistvu je bil to finančni sistem, v katerem so celotne finance potekale skozi 
zagarantiran bančni sistem z namenom, usmerjati domače kredite domačim podjetjem. 
 
Kot sem že omenil, je liberalizacija omogočila eksterno financiranje, priložnosti za 
investiranje (donosnost se je povečala, tveganje pa zmanjšalo) pa so še pospešile investicijski 
bum. Poleg tega so se garancije iz starega finančnega sistema prenesle na veliko novih 
investicij, ki pa so imele tuji kapital. Tako je  število implicitnih garancij raslo izjemno hitro. 
 
Krugman (2004a) ugotavlja, da je problem finančnih posrednikov – institucij, ki so imele 
sposobnosti zaznati in pridobiti implicitne vladne garancije – ta, da so subjekt resnih 
problemov moralnega tveganja. V njegovi analizi takšni posredniki skoraj vedno zahtevajo te 
vrste garancij, saj jih konkurenca sili, da v sledi za zaslužkom vlagajo le v njim najbolj 
naklonjene države. 
 
Nadaljevanje takega finančnega sistema je ustvarilo garancije, ki bi jih država morala 
poravnati, če se optimistična pričakovanja ne bi uresničila. Če bi znesek teh garancij postal 
prevelik, je obstajala nevarnost, da ne bodo poplačani. Tu pa je ekonomija postala občutljiva 
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za finančni zlom. Izgube na strani sredstev v bilanci stanja finančnega sistema so postale tako 
velike, da jih država ni mogla več pokriti. 
 

3.3.1.3 Povezava obeh notranjih vzrokov 

 
Zdi se, da sta ti dve vrsti izpostavljenosti tesno povezani. Neustrezna makroekonomska 
politika je še povečala izpostavljenost ekonomije za finančno in tudi valutno krizo. Fiksen 
devizni tečaj je omogočil izposojanje v mednarodni valuti z implicitno garancijo za ta tečaj. 
To je postalo še posebej privlačno, ko je monetarna politika poskušala napačno kombinirati 
fiksen devizni tečaj in višjo domačo obrestno mero. To je pomenilo veliko količino dolgov 
denominiranih v tuji valuti. Domači finančni posredniki so podcenjevali tako tveganje na 
strani sredstev v bilanci stanja kot tudi tveganje na strani obveznosti, povezano z izposojanjem 
sredstev iz tujine. Očitno so bili prepričani, da jih bo garancija države obvarovala pred obema 
vrstama občutljivosti. 
 
Poleg tega se zdi, da je neustrezno razvit finančni sistem povečal izpostavljenost ekonomije 
valutni krizi. Učinek garancij na finančni sistem je bil pretirano znižanje premije za tveganje 
investicij, kar je še dodatno spodbudilo investicijski bum in posledično inflacijo. To je še 
dodatno povečalo izpostavljenost ekonomije valutni krizi. 
 

3.3.2 Negativni šoki 

3.3.2.1 Padajoči donosi investicij 

 
Že dolgo pred prvimi znaki krize v vzhodnoazijskih ekonomijah so se odvijale debate o 
rekordni rasti njihove produktivnosti in o tem, ali je bilo tam že preveč investicij. Ker je bila 
rast v Vzhodni Aziji povzročena primarno z investicijami, je jasno, da bodo donosi na tam 
nakopičeni kapital pričeli padati. Padec donosov sam sicer ne pojasnjuje krize, vendar pa 
pomeni negativen šok za vzhodnoazijska gospodarstva. 
 

3.3.2.2 Slabšanje zunanje pozicije 

 
Primanjkljaj tekočega dela plačilne bilance se je povečal v vseh prizadetih državah (ne povsod 
enako močno) razen v Singapuru. Edina država z zares velikim primanjkljajem je bila Tajska   
(- 8 %), Maleziji (- 6 %) pa je že uspelo obrniti trend večanja primanjkljaja, vendar pa iz teh 
deficitov ni možno razbrati veliko, saj ni jasno, ali so nastali kot posledica blagih notranjih 
tujih direktnih investicij, visoke domače absorpcije ali kot posledica negativnih zunanjih 
šokov. 
 
Ena razlaga dogodkov pravi, da se je konkurenčnost, merjena z realnim deviznim tečajem, 
poslabšala v večini držav, za kar pa je lahko veliko vzrokov. Za to poslabšanje so lahko krive 
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spremembe nominalnega deviznega tečaja in še posebej apreciacija dolarja (na katerega je 
imela vezano valuto večina teh držav) v primerjavi z jenom. Prav tako je lahko kriv padec 
izvoznih cen v dolarjih ali pa porast domačih stroškov in cen. 
 
Druga varianta išče bolj specifične razlage. Ena od njih opozarja na slabosti na trgu 
elektronike, ki so verjetno nastale zaradi porasta dobav iz obravnavanih držav. Druga razlaga 
išče krivca za nastalo situacijo v povečanju uvoza iz Kitajske. Do sredine 90-ih je imela 
Kitajska namreč notranje omejitve in pa verjetno prevrednoten devizni tečaj yuana, kar je 
onemogočalo izvoz. Odprava teh omejitev in devalvacija yuana leta 1994 sta kitajskim 
podjetjem omogočila, da so postala bolj konkurenčna in tako povečala izvoz. Ta učinek je 
imel podobne posledice, kot bi šlo za zmanjšanje produktivnosti v ostalih azijskih tigrih, ki so 
se pričeli soočati s padanjem povpraševanja in/ali s padanjem cen njihovih izvoznih artiklov. 
 
Tretja razlaga pravi, da je glavni krivec za slabšanje položaja podaljšana recesija na 
Japonskem in pa šok, ki je nastal zaradi devalvacije jena. Japonska za razliko od Kitajske ni 
izvozna konkurentka tem državam, pač pa deluje kot trg, na katerega veliko izvozijo. Japonska 
recesija je tako pomenila pomemben šok za izvoz prizadetih držav.  
 
Verjetno je še najbolj prepričljivo dejstvo, da so skoraj vse države v regiji v letu 1996 
zabeležile padec tako prihodkov od izvoza kot tudi sam fizični obseg izvoza. To je bil prav 
gotovo eden najpomembnejših negativnih eksternih šokov. 
 

3.4 Potek krize 

3.4.1 Valutna kriza 

3.4.1.1 Tajska  

 
Ker je kriza najprej izbruhnila na Tajskem, bom pregled začel tam. Tajska je negativni šok 
zmanjšanega povpraševanja doživela zaradi manjšega izvoza. Za padec izvoza je več vzrokov. 
Zmanjšalo se je povpraševanje po elektroniki in na izvoznih trgih nasploh, rast vrednosti 
dolarja, na katerega je bil vezan baht, padec povpraševanja na Japonskem in porast 
konkurence iz Kitajske. Na tajsko ekonomijo je še posebej negativno deloval porast cen in 
stroškov, ki je sledil fazi buma. Ta je povzročila dvig realnih mezd in apreciacijo realnega 
deviznega tečaja. 
 
V odsotnosti ekspanzivne monetarne politike bi tak šok lahko povzročil recesijo. Vlada je 
morala vzdrževati fiksen devizni tečaj, saj bi njegova opustitev (ob bolj ekspanzivni monetarni 
politiki) pomenila izgubo kredibilnosti. Depresija v ekonomiji, ki je nastala zaradi negativnih 
šokov, je pomenila še dodatno vzpodbudo za devalvacijo. Izpostavljenost ekonomije (zaradi 
že obstoječe zmanjšane konkurenčnosti izvoznega sektorja) je povzročila, da so postali stroški 
vezave bahta na dolar previsoki. 
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Dokler se je zdelo, da bo devizno razmerje baht/dolar ostalo stabilno, so višje obrestne mere 
tako na Tajskem kot tudi v ZDA povzročile izposojanje v ameriških dolarjih in posojanje v 
bahtih. Ko je postalo jasno, da bo baht devalviral, se je proces obrnil. Izposojanje v bahtih, ob 
pričakovanju, da se bo dolg v dolarjih zmanjšal in posojanje v dolarjih, ob pričakovanju, da bo 
vrednost sredstev v bahtih kmalu narasla. Lokalni poslovneži so tako najeli kredite v bahtih za 
odplačilo dolarskih dolgov. Premožnejši Tajci so prodali svoje državne obveznice in kupili 
ameriške zakladne menice. Nekateri veliki mednarodni vzajemni skladi so si začeli izposojati 
bahte in spreminjati donose v dolarje. Vsa ta dejanja so pomenila prodajanje bahtov in 
kupovanje drugih valut, kar je pomenilo, da je morala centralna banka odkupiti čedalje več 
bahtov, če ga je hotela obvarovati pred padcem, to pa je hitro zmanjševalo njene devizne 
rezerve. Jasno je postalo, da bo baht devalviral, in to zelo kmalu. Klasična valutna kriza je bila 
v polnem zamahu in 2. julija je tajska vlada devalvirala baht (Krugman, 2000, str. 91, 92). 
 
Ko je poleti leta 1997 kriza izbruhnila, so pričakovanja po devalvaciji dvignila obrestne mere 
(v skladu z odprto obrestno pariteto) in še povišala stroške vezave bahta na dolar. 
Izpostavljenost ekonomije je glavni razlog, da država ni vzdržala naraščanja stroškov 
povišanih obrestnih mer. 
 
Začetki krize na Tajskem so podobni ERM krizi iz leta 1992, kjer je kriza pripeljala do 
plavajočega deviznega tečaja z namenom doseči kontrolirano devalvacijo, kar bi zmanjšalo 
pritisk na izvozni sektor in pomagalo, da si opomore domača potrošnja. Če do devalvacije ne 
bi prišlo, bi bilo to zelo drago, čeprav neodvisno od dviga obrestnih mer. Dokler obstajajo 
omejitve, do katerih lahko vlada te stroške naprti že tako izpostavljenemu izvoznemu sektorju 
in domači ekonomiji, lahko rečemo, da je devalvacija valute racionalna odločitev. 
 
V zvezi s tem imata Corbett in Vines (1999, str. 165) štiri opazke. Prvič, devalvacijo gre 
pripisati konfliktu med objekti makroekonomske politike in negativnih šokov ob prisotnosti 
izpostavljenosti. Devalvacije ne gre pripisati premajhnim rezervam ali neujemanju med 
rezervami in kratkoročnimi obveznostmi. Glavni razlog za to je, da v današnjem svetu velike 
mobilnosti kapitala glavne vloge ne igrajo devizne rezerve, ampak tokovi zasebnega kapitala. 
Te je vedno mogoče vzpodbuditi z dovolj visoko obrestno mero, vprašanje pa je, ali ni to 
predrago. Po mnenju avtorjev v krhki ekonomiji, občutljivi zaradi pravkaršnjega buma, vlada 
ni bila pripravljena dvigniti obrestnih mer dovolj, da bi branila svojo valuto. 
 
Drugič, za razlago devalvacije na Tajskem ni potrebno iskati razlogov v ideji samozadostne 
krize. Devalvacija je bila izzvana s strani zunanjih šokov, ki so negativno vplivali na 
občutljivo tajsko ekonomijo. 
 
Tretjič, vprašati se moramo, ali bi vlada devalvirala valuto, če bi poznala posledice, ki so 
sledile. Jasno je, da so tajske oblasti z opustitvijo fiksnega deviznega tečaja pričakovale, da se 
bodo pojavile makroekonomske koristi zmerne devalvacije. Izgleda, da niso vedeli, da lahko 
to povzroči finančni zlom. 
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Nazadnje se moramo vprašati, kaj je določilo stopnjo devalvacije v začetni fazi valutne krize. 
Do sedaj še ni bilo narejene dobre analize, kako daleč naj valuta devalvira, če se vlada odloči 
za opustitev vezave na drugo valuto. Večina analiz obravnava velikost devalvacije kot 
eksogeno, vendar pa je jasno, da je odvisna od narave političnega režima. Ko se je zgodila 
devalvacija, se je pojavila velika negotovost v zvezi z zmožnostjo tajske vlade, da bo 
potegnila prave poteze za popravo nastale situacije. Ni bilo namreč jasno, katera je nova 
nominalna vrednost in kakšna realna devalvacija bi rezultirala kot posledica nominalne 
devalvacije. To je glavni vzrok, da je bila devalvacija poleti 1997 večja od pričakovane. 
 
Domači finančni sektor je bil šibek kot rezultat neprimerne liberalizacije v smislu odpiranja za 
kapital. Tudi domača valuta je bila iz različnih razlogov precenjena (Montiel, 2003, str. 416). 
Ko so se špekulacije proti domači valuti materializirale, oblasti niso mogle ohraniti te visoke 
pozicije in prišlo je do zloma valute. 20. avgusta 1997 je Tajska podpisala prvo pogodbo o 
pomoči z MDS. Odziv na pomoč je bil negativen in vrednosti valute ter borznega indeksa sta 
padali naprej. Ker je bil prvi program pomoči neučinkovit, sta Tajska in MDS 25. novembra 
začela z drugim programom, vendar je bil tudi ta neučinkovit. Vrednosti bahta in borznega 
indeksa sta se pobrali šele, ko je tajska vlada dala garancije za obveznosti komercialnih bank 
(21. januarja 1998). 
 

3.4.1.2 Filipini  

 
V letu 1997 so Filipini utrpeli enako finančno izpostavljenost kot Tajska. Gospodarski sektor 
je začel pošiljati signale slabosti (npr. govorice o nesolventnosti podjetja Megaworld v 
začetku leta 1997). Po drugi strani so pričeli investitorji države te regije primerjati s Tajsko in 
se tako premislili o investicijah na Filipinih. Špekulativni napad na filipinsko valuto je 
povzročil dramatičen padec cen delnic na tamkajšnji borzi in pritoki tujega kapitala v 
filipinske banke so se v nekaj mesecih zmanjšali za 97 % (García, Olivié, 1998, str. 3). 
Filipinska centralna banka je poskusila obraniti valuto s prodajo ameriških dolarjev za pesose 
in dvigom obrestnih mer, vendar ji ni uspelo. 11. julija se je vlada odločila, da bo dopustila 
padec pesa. 
 
21. julija je MDS obnovil program pomoči Filipinom. Kot na Tajskem je bila tudi tu reakcija 
trga negativna, tako da jim ni uspelo zaustaviti padca domače valute in borznega indeksa. V 
naslednjih mesecih je peso še naprej izgubljal vrednost, predvsem zaradi slabih vesti iz Koreje 
in Japonske. V začetku januarja 1998 je peso dosegel najnižjo vrednost v svoji zgodovini. 
 
 

3.4.1.3 Malezija  

 
Vse od sredine devetdesetih let je Malezijo spremljala naraščajoča krhkost finančnega in 
realnega sektorja. Marca leta 1997 je malezijska centralna banka določila zgornjo mejo za 
dane kredite za investicije v nepremičnine in lastniški kapital. Ker je bila večina investitorjev 
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tujcev, je kapital hitro začel zapuščati državo. Malezijski premier Mahathir je s svojimi 
obtožbami, da so za nastale težave v JV Aziji krivi tuji investitorji (George Soros naj bi po 
navodilih ameriške vlade deloval proti uspešnim azijskim ekonomijam) izzval še dodatno 
nestabilnost.  
 
8. julija je Malezija intervenirala na finančnih trgih z namenom, da obrani svojo valuto. Ker je 
bil nadaljnji razvoj dogodkov za ringit in trg delnic v Maleziji neugoden, je 5. decembra 
malezijska vlada najavila drastične spremembe v svoji ekonomski politiki. Zmanjšali so javne 
izdatke za 18 %, ukinili nekatere infrastrukturne projekte in omejili bančno kreditiranje. Trg 
delnic se je na te ukrepe odzval pozitivno in narastel za 11 % (García, Olivié, 1998, str. 4), 
vendar pa so marca 1998 govorice o možnih propadih bančnih podjetij ponovno izzvale 
nestabilnosti na malezijskem finančnem trgu. 
 

3.4.1.4 Indonezija  

 
Indonezijska valuta je bila napadena kasneje kot druge valute v regiji, ker je ob začetku krize 
indonezijska vlada reagirala tako, kot so pričakovali tuji investitorji. 11. julija 1997, ko je 
pritisk na rupijo postal močnejši, je vlada zvečala interval za drsenje tečaja na 12 %, kar je pri 
investitorjih vzbudilo nekaj zaupanja (García, Olivié, 1998, str. 4). Vendar so se napadi na 
valuto nadaljevali in vlada je morala intervenirati, pri tem pa je porabila velik del deviznih 
rezerv. 14. avgusta je vlada končno dopustila prosto drseči devizni tečaj in istega dne je rupija 
dosegla maksimalno vrednost glede na ameriški dolar (2755 rupij za dolar). 
 
Čeprav sta v naslednjih tednih vrednosti rupije in borznega indeksa padali, situacija ni bila 
tako kritična kot v drugih državah v regiji, vendar pa je država vseeno zaprosila za pomoč pri 
MDS. 31. oktobra 1997 je Indonezija začela s programom pomoči od MDS. Čeprav je trg na 
program reagiral pozitivno, so govorice o slabem zdravstvenem stanju predsednika Suharta, ki 
je državo vodil več kot trideset let, v decembru poslabšale situacijo. V začetku januarja je 
vlada napovedala za 32 % večjo javno porabo (nominalno) v naslednjem letu (García, Olivié, 
1998, str. 5). Nestrinjanje MDS s povečano javno porabo (ki realno sploh ni bila povečana) je 
povzročilo zlom finančnih trgov. Nekaj tednov kasneje je MDS odobril povečanje javne 
porabe za 46 % nominalno. 15. januarja 1998 sta Indonezija in MDS podpisala novo pogodbo 
o pomoči. Na to pomoč pa so se trgi, tako kot v drugih državah, odzvali negativno. Trgi v 
državi so se stabilizirali šele konec januarja, ko je vlada objavila rekonstrukcijo bančnega 
sektorja in dala garancije za obveznosti komercialnih bank. 
 

3.4.1.5 Južna Koreja  

 
Prve resne težave korejske ekonomije so se začele kazati v začetku leta 1997, ko so na dan 
prišle finančne težave nekaterih velikih korejskih korporacij (bankrot jeklarne Hanbo, 
nekatere druge velike korporacije, npr. jeklarna Sammi, skupina Jinro, Dainong, Ssangyong  
so objavile, da imajo težave s pokrivanjem dolgov). Ko pa je zaradi težav z odplačevanjem 
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kreditov za nujno posojilo zaprosil svetovno znani proizvajalec avtomobilov Kia, se je 
situacija samo še poslabšala. Septembra 1997 se je korejska vlada odločila, da bo vpeljala 
nekatere spremembe, da bi stabilizirala bančni sektor (García-Blanch, 1998, str. 4). Korejske 
oblasti so se namreč bale, da bi bančni bankroti veliko bolj negativno vplivali na njihovo 
ekonomijo, saj so imele korejske banke zelo pomembno vlogo pri kreditni ekspanziji domačih 
podjetij. 
 
November je bil za Južno Korejo usoden. Borzni indeks je padel za 50 % (glede na najvišjo 
vrednost v sredini leta 1997) in won je pričel prosto padati. Ko so se iz države začeli umikati 
tuji investitorji, so tržne cene močno upadle. 18. novembra se je korejska vlada odločila, da 
preneha z branjenjem svoje valute in naslednjega dne je won devalviral in izgubil 75 % svoje 
vrednosti (v primerjavi z ameriškim dolarjem glede na najvišjo vrednost v sredini leta 1997). 
Kratkoročni dolg do tujih investitorjev je bil tako velik (77 milijard USD), da je korejska 
vlada zaprosila za pomoč MDS. MDS je (skupaj z ostalimi donatorji) 3. decembra odobril 
pomoč Koreji v višini 58 milijard ameriških dolarjev, kar je najvišja pomoč posamezni državi 
doslej. 
 
V nobeni drugi državi pregrevanje ali makroekonomska izpostavljenost ni bila tako očitna kot 
na Tajskem. Lahko rečemo, da se je kriza v Koreji, Indoneziji, Maleziji in na Filipinih začela 
kot posledica »okužbe« iz Tajske. Rastoča premija za tveganje je vodila v stroške za obrambo 
deviznega tečaja, ti pa so postali večji, kot bi bili politično sprejemljivi. Za te ekonomije se 
zdi, da je za njihovo začetno devalvacijo vzroke potrebno iskati v t.i. samozadostni valutni 
krizi. Lahko trdimo, da je devalvacijo povzročila rastoča premija za tveganje. 
 
Tudi tu se lahko vprašamo, ali bi vlade devalvirale valuto, če bi poznale sledeče dogodke. 
Očitno se niso zavedale, da njihova odločitev vodi v finančni zlom. 
 

3.4.2 Skupne značilnosti finančnih kriz 

 
Negativni šoki, ki so vodili v valutno krizo, so pričeli povzročati težave, ki so vodile v težave 
finančni sistem države. Negativni šok, ki je povzročil občutljivost ekonomije zaradi dviga 
domačih stroškov in cen, je zmanjšal vrednost sredstev v bančnem sistemu, kar je zahtevalo 
vladna izplačila finančnemu sistemu. To je vodilo v finančno krizo. Corbett in Vines (1999, 
str. 167) menita, da bi lahko vse ekonomije Pacifiške Azije nasprotovale potrebi po teh 
izplačilih, pa se finančna kriza ne bi sprevrgla v finančni zlom. 
 
Nastala situacija je posledica možnih panik. Vlada bi lahko dvignila vrednost obveznic s 
pomočjo povišanja davkov, s katerimi bi pokrila implicitne garancije, vendar šele čez čas. V 
primeru, da bi si vlada izposodila sredstva za pokritje teh garancij, bi se lahko izognili zlomu. 
Možen pa je nastanek panike, ki povzroči umik možnih kratkoročnih posojilodajalcev, čeprav 
bo vlada na daljši rok lahko pokrila vse garancije. Problem nastane, ko kratkoročni dolg 



19 

finančnega sistema preseže vrednost kratkoročnih sredstev, ki jih lahko vlada takoj mobilizira 
z namenom poravnave izdanih garancij, prav tako pa ni posojilodajalca v skrajni sili. 
 

3.4.3 Zlom: vpliv valutne krize na finančno 

 
V vseh prizadetih državah je finančni zlom povzročila devalvacija domače valute. Ta je bila 
rezultat določene značilnosti, ki sem jo že omenil, do katere je pripeljal režim fiksnega 
deviznega tečaja: obveznosti v tujih valutah, ki so nastale zaradi masovnega nezavarovanega 
zadolževanja v tujih valutah. Devalvacija je te obveznosti še povečala. Finančni zlom se je 
zgodil, ko je bila devalvacija dovolj velika, da posojilodajalci finančnemu sistemu niso verjeli, 
da bo vlada lahko izplačala dane garancije. To je povzročilo strah pred državno 
nesolventnostjo. 
 
Tako se je finančni zlom pričel na Tajskem. Devalvacija bahta v sredini leta 1997 je še 
poslabšala finančno krizo z naraščanjem vrednosti neporavnanih obveznosti na posojila v 
dolarjih (podjetja so se na veliko in nezavarovano zadolževala v dolarjih). Večja kot je bila 
devalvacija bahta, večja je postajala vrednost teh dolgov v lokalni valuti. Posledično je 
depreciacija zahtevala čedalje večja izplačila finančnega sistema. Ko so te zahteve po 
izplačilih postale prevelike, je nastala panika, ki ji je sledil finančni zlom. 
 
Jasno je, da lahko finančni zlom vodi v nadaljnji padec vrednosti valute, kar lahko povzroči 
tudi zlom valute. Ko pride do državne nesolventnosti, je težko nadzirati denarno ekspanzijo. 
To vodi v pričakovanja, da so bila opuščena vsa nominalna sidra, kar v trenutku povzroči 
strmoglavljenje valute. Ta proces je zelo nestabilen.  
 
Devalvacija je v takih razmerah (velika posojila tujini denominirana v tuji valuti) nelinearna. 
Majhna deluje na ortodoksen način – pomaga lajšati nastalo krizo in njene posledice. Velika 
devalvacija pa sproži zahteve po izplačilih, kar lahko pripelje do nesolventnosti in efekt take 
devalvacije je skrajno negativen. Kritična napaka politike v kriznih razmerah je torej bila, da 
je dovolila tako veliko devalvacijo valute, da je prestopila ta prag nelinearnosti, ki pa ga je 
zelo težko določiti. 
 
Ocena finančne krhkosti bančnega sektorja v odsotnosti (oz. pred) valutno krizo še ni bila 
dovolj za sproženje krize. Trgi (ali vsaj agencije za določanje ratingov, ki jih zalagajo z 
informacijami) so izračunali verjetnosti rešitve bank, na kar so pomembno vplivale omejitve v 
vladnem proračunu. Ko so se spremenile omejitve v proračunu, so se spremenile tudi 
verjetnosti. Ocene deželnega tveganja lahko pomembno vplivajo na verjetnost propada bank, 
vendar se v tem primeru zdi, da se je najprej pojavila valutna kriza, potem pa so propadi 
postali tako veliki, da so ogrozili državno solventnost in povzročili finančni zlom. 
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4 Reševanje krize in vloga Mednarodnega denarnega sklada 
 
Reševanje azijske krize je bilo izjemno zahtevno in potrebna je bila kombinacija ostrih 
programov ekonomske stabilizacije, ki so jih države pripravile in izvajale v sodelovanju z 
MDS ter finančnih paketov, ki jih je mednarodna skupnost zagotovila kot pomoč za izvajanje 
teh programov. Osnovni elementi programov ekonomske stabilizacije so bili naslednji (Mrak, 
2002, str. 619): povišanje obrestnih mer, omejevalna fiskalna politika in restrukturiranje 
finančnega sektorja. Povišanje obrestnih mer naj bi zaustavilo spiralo zniževanja vrednosti 
domačih valut, restriktivna fiskalna politika je bila nujna zaradi pričakovanih visokih stroškov 
sanacije finančnega sektorja in zaradi nujnosti doseganja vzdržne ravni plačilnobilančnega 
deficita. Restrukturiranje finančnega sektorja je vključevalo ukrepe za izboljšanje pravnega 
okvira za delovanje sektorja in okrepljen nadzor nad njegovim delovanjem. Prav tako je bila 
potrebna večja preglednost in uvedba mednarodno uveljavljenih standardov finančnega 
poslovanja. 
 
MDS je bil poklican, da bi nudil finančno pomoč trem v krizi najbolj prizadetim državam 
(Indoneziji, Koreji in Tajski). Strategija pomoči je vsebovala tri glavne komponente (IMF 
Staff, 2000): 
1. Financiranje. Približno 35 milijard ameriških dolarjev pomoči je Indoneziji, Južni Koreji 

in Tajski za programe prestrukturiranja namenil MDS (v letih 1998 in 1999 je ta pomoč 
Indoneziji še narasla), z drugimi bilateralnimi in multilateralnimi dogovori pa je bilo 
zbranih še 85 milijard ameriških dolarjev (ta obljubljena pomoč kasneje iz različnih 
vzrokov ni bila v celoti izplačana). Tako so države lahko začele izvajati svoje programe, s 
katerimi so želele zajeziti odliv privatnega kapitala iz držav. 

 
Tabela 6: Obljubljena in dejanska izplačila mednarodne skupnosti posameznim državam v 
okviru programa pomoči MDS zaradi azijske finančne krize (v milijardah ameriških dolarjev). 
 

Obljubljeni zneski izplačil Dejanski zneski izplačil  
MDS Multilateraln

a pomoč* 
Bilateraln
a pomoč 

Skupaj MDS Drugi** Skupaj 

Indonezij
a 

15,0 10,0 24,7 49,7 11,6 10,3 21,9

Koreja 21,1 14,2 23,1 58,4 19,8 10,6 30,4
Tajska 4,0 2,7 10,5 17,2 3,4 10,9 14,3
Skupaj 40,1 26,9 58,3 125,3 34,8 31,8 66,6
* Svetovna banka in Azijska banka za razvoj 
** Skupni zneski multilateralne in bilateralne pomoči 
 
Vir: IMF Staff, 2000. 
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2. Makroekonomska politika. Države so začele uveljavljati bolj restriktivno monetarno 
politiko z namenom, da bi zaščitile svoje valute. Prav tako so želele preprečiti, da bi 
devalvacija valut vodila v spiralno inflacijo in nadaljnjo devalvacijo. Restriktivna 
monetarna politika je bila samo začasna. Ko se je začelo vračati zaupanje in so se tržne 
razmere stabilizirale, so bile znižane obrestne mere. Za fiskalno politiko je bilo v Južni 
Koreji in Indoneziji  pomembno, da je ostala trdna, na Tajskem pa je bilo pomembno z 
nekoliko bolj restriktivno politiko zaustaviti večanje deficita, ki je nastal eno leto pred 
izbruhom krize. 

3. Strukturne reforme. Pričeli so z odkrivanjem slabosti v finančnem sektorju. Ostale reforme 
naj bi ublažile socialne posledice krize in omogočile ponovno rast. 

 
Makroekonomske projekcije so bile utemeljene z domnevo, da se bo zaupanje povrnilo s 
predstavitvijo ogrodja učinkovite politike skupaj z velikim finančnim paketom. Na podlagi te 
domneve je bila predvidena nadaljnja rast sicer manjša, a še vedno pozitivna. Nihče ni 
predvidel globoke recesije, ki se je pojavila. Tako je BDP leta 1998 v Koreji padel za 7 %, na 
Tajskem za 6 %, v Indoneziji pa kar za 14 % (IMF Staff, 2000). 
 
Poleg finančne pomoči za programe političnih reform v teh treh državah pa se je MDS 
ukvarjal s pomočjo tudi ostalim državam v regiji, ki so bile vpletene v krizo. Podaljšali in 
razširili so že obstoječi program pomoči Filipinom ter povečali intenzivnost svetovanja 
ostalim državam, ki jih je prizadela kriza z namenom ustaviti krizo. 
 

4.1 Strukturne reforme 
 
V primeru azijske krize so imele strukturne reforme pomembnejšo vlogo kot v ostalih 
programih pomoči MDS. O podrobnostih teh reform so se dogovorili z oblastmi posameznih 
držav, posvetovali pa so se tudi s pristojnimi v Svetovni banki in Azijski banki za razvoj. 
 
Ker so bili temelji za nastanek krize v finančnem sistemu, so bile reforme na tem področju 
najpomembnejše. Najpomembnejši elementi v politiki treh držav so bili naslednji: 
1. Zaprtje vseh nesolventnih finančnih institucij z namenom preprečiti nadaljnje izgube. 
2. Rekapitalizacija potencialno dobrih finančnih institucij, velikokrat z vladno pomočjo. 
3. Strog nadzor centralnih bank nad šibkimi finančnimi institucijami. 
4. Poostren nadzor in regulacija finančnih sistemov, da se prepreči nastanek slabosti, ki so 

vodile v krizo. 
 
Restrukturirati je bilo potrebno tudi skupni dolg, skupaj z ustanovitvijo mehanizma oživljanja, 
ki bi pomembno prispeval k povrnitvi zdravega finančnega sistema. Ti programi so delovali 
počasi z negativnimi posledicami za hitrost okrevanja prizadetih ekonomij. 
 
Izvedene so bile tudi druge reforme, katerih cilj je bil v glavnem zaščititi revno prebivalstvo 
pred slabšanjem krize s pomočjo razširjanja mreže socialne pomoči in subvencioniranja 
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osnovnih življenjskih potrebščin (npr. riž). Prizadevale so si tudi za večjo preglednost 
finančnega, gospodarskega in vladnega sektorja ter večjo tržno učinkovitost in večjo 
konkurenčnost. 
 

4.2 Prvi rezultati in ocena programov Mednarodnega denarnega sklada 
 
Programi, ki jih je podpiral MDS, so bili v vračanju zaupanja v začetku manj uspešni, kot so 
upali, in to v vseh treh državah. Odliv kapitala in pa depreciacija valut sta se nadaljevala kljub 
temu, da so države začele izvajati te programe. Do tega je prihajalo iz več razlogov. Začetna 
oklevanja in nasprotovanja politike uveljavljanju programov, velika neravnovesja med 
rezervami in kratkoročnimi dolgovi ter nejasnosti glede uradnih finančnih paketov pomoči so 
veliko pripomogli k neuspehu programov. 
 
Ker so se odlivi kapitala in padanje deviznih tečajev nadaljevali, so države padle v veliko 
globljo recesijo, kot je bilo predvideno. To se je odražalo predvsem na manjši domači 
potrošnji, še posebej pri investiranju, zaradi česar so bile države prisiljene k velikim 
spremembam v proračunskih izdatkih, v glavnem v zmanjšanem uvozu. 
 
V prvih mesecih leta 1998 so se razmere na finančnih trgih v Južni Koreji in na Tajskem 
stabilizirale, v Indoneziji pa precej kasneje (IMF Staff, 2000). Devizni tečaji domačih valut so 
se popravili, obrestne mere pa so  v sredini leta padle pod nivo obrestnih mer pred krizo. V 
sredini leta 1998 so se v Koreji začele zopet povečevati ekonomske aktivnosti (v ostalih 
državah nekoliko kasneje), ki so povzročile zelo hitro rast gospodarstva (v letu 1999 je 
gospodarska rast v Koreji znašala 10,75 %). To je oživilo domače privatno povpraševanje, 
pomanjkanje katerega je povzročilo recesijo. 
 
Izkušnje iz azijske krize in politične strategije so vzpodbudile novo razmišljanje o 
mednarodnem finančnem sistemu in o primernih reakcijah na nastale krize. V zvezi s tem je 
januarja 1999 MDS javno objavil uvodni notranji pregled programov pomoči Indoneziji, 
Koreji in Tajski, septembra istega leta pa je MDS izdal tudi študijo svetovane politike 
azijskim državam glede finančnega prestrukturiranja. Ključna ugotovitev je, da je potrebno 
več naporov vložiti v preprečevanje kriz, saj ko se kriza enkrat začne, jo je zelo težko ustaviti. 
V zvezi s tem so ugotovili naslednje: 
• Glavni vzrok, da MDS in ostali opazovalci niso predvideli krize (razen na Tajskem), je ta, 

da niso upoštevali pomembnosti strogega nadzora, še posebej opazovanja izpostavljenosti 
deviznega tečaja in finančnega sistema z namenom, da jih zaznajo, še preden pride do 
ekstremnih razmer. 

• Potrebna je večja transparentnost ekonomskega in finančnega razvoja s pomočjo 
publikacij ekonomske statistike. To bo pomagalo pri vzpostavljanju tržne discipline in 
preprečevanju nepričakovanih sprememb cen in finančnih tokov v primeru negativnih 
informacij. 
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• Kriza je vzpodbudila nekatera nova vprašanja glede hitrosti in pa zaporedja korakov 
liberalizacije kapitalskega računa (pokazala je tveganje, ki ga prinaša liberalizacija 
kapitalskega računa, preden se zagotovi trden in zdrav domač finančni sistem). Pomembno 
je tudi, da so nekatere države liberalizirale kratkoročne kapitalske tokove pred 
dolgoročnimi, kar je vsekakor povečalo izpostavljenost. 

• Nobenih dokazov ni, da je bila kriza posledica moralnega hazarda. 
 
In kako je delovala nova politika na prizadete ekonomije? Stroga restriktivna monetarna 
politika je ustavila padanje deviznih tečajev in preprečevala  inflatorno spiralo. V Južni Koreji 
in na Tajskem se je pojavil naslednji vzorec: po obdobju negativnih realnih obrestnih mer, 
depreciaciji valute in rastoče inflacije na začetku programa, ki ga je podpiral MDS, so se 
obrestne mere za nekaj mesecev dvignile na visoko raven. Tržne razmere so se stabilizirale, 
valuta si je opomogla, obrestne mere pa so se nižale pod raven pred krizo. Tako so se izognili 
ciklusu inflacije in depreciacije. Nasprotno je Indonezija ohranila negativne realne obrestne 
mere v sredini leta 1998 skupaj z bujno monetarno ekspanzijo, bančnim zlomom ter 
političnimi in socialnimi nemiri. Depreciacija indonezijske valute je bila veliko večja kot v 
ostalih državah, kar kaže, da je bila restriktivna monetarna politika uspešna in ni pospeševala 
nadaljnje depreciacije, kot so trdili nekateri. 
 
Če pogledamo nazaj, so bili fiskalni cilji, osnovani v glavnem na domnevi zmerne ekonomske 
umiritve, postavljeni preveč restriktivno. Prilagodili so jih takoj, ko je bilo jasno, da se države 
soočajo z resnim krčenjem domače privatne potrošnje, kar je ustvarilo velik presežek v 
proračunu. To se je v vseh treh državah zgodilo v začetku leta 1998. Sedaj je jasno, da bi 
morali začeti z bolj ekspanzivno fiskalno politiko že prej, saj so imele te države pred krizo 
močno fiskalno pozicijo in majhen javni dolg. Ker fiskalna politika ni bila glavni krivec za 
nastanek krize, bi morala bolj odločno nasprotovati padcu privatne potrošnje. 
 
Strukturne reforme so bile skupaj z odkrivanjem glavnih vzrokov za krizo nujno potrebne za 
obnovo zaupanja v finančni sistem. Programi pa se v začetku niso dovolj osredotočili na 
finančni sektor in skupne cilje. Do tega je prišlo kasneje, ko so bile povezave bolj poznane. 
Izkušnje so pomagale, da je bilo lažje razumeti, kako je potrebo izvesti reforme. Tako so bile 
nekatere reforme (glede na razvoj programa) izvedene kasneje, druge, ki so se izkazale za 
manj pomembne, pa so bile izločene. 
 
Izkušnje iz restrukturiranja finančnega sektorja so jasno pokazale, da so v primeru krize 
pomembne jasne vladne garancije za bančne depozite. To se je dobro pokazalo v primeru 
zaprtja 16 bank v Indoneziji novembra 1997. Te banke so bile globoko nesolventne, vendar 
obstaja majhen dvom, da jih je bilo treba takoj zapreti. Izdano ni bilo nobeno opozorilo o 
potencialnem zaprtju bank, čeprav se je to zdelo zelo možno. Obstajala je bojazen, da bi polne 
in vsem znane garancije vodile v moralni hazard, vendar pa bi morali te skrbi podrediti 
nevarnosti bližnjega zloma bančnega sistema. Negotovosti glede vladnih garancij za bančne 
vloge so prav gotovo pripomogle k propadu bank, in to vse do januarja 1998, ko je vlada jasno 
objavila svoje garancije. 



24 

 
V začetku so se programi v glavnem zanašali na restriktivno monetarno politiko in ostale 
ukrepe, ki naj bi povrnili zaupanje in zajezili odtok privatnega kapitala. Bolj striktnih ukrepov 
niso podvzeli, ker so se bali, da bo to še poslabšalo krizo. Ker se zaupanje ni povrnilo tako 
hitro, kot so upali, je bilo v reševanje krize potrebno vključiti tudi privatni sektor v vseh treh 
državah. Na Tajskem so oblasti dosegle dogovor s tujimi bankami, da so ohranile kreditne 
linije za njihove tajske poslovalnice, v Južni Koreji so decembra 1997 prisilili večje kreditorje, 
da niso zahtevali denarja, v Indoneziji pa se je dejansko pojavil zastoj v servisiranju zunanjega 
dolga (kasneje so naredili načrt za prestrukturiranje tega dolga). 
 

4.3 Okrevanje gospodarstva po krizi 
 
Okrevanje ekonomij v večini držav, ki jih je prizadela kriza, je bilo veliko hitrejše, kot so 
pričakovali opazovalci, pesimistični scenariji, ki so se razvili med krizo, pa se niso uresničili. 
Trden makroekonomski management je bil odločilen pri izboljšanju zunanje pozicije, 
stabilizaciji finančnih trgov, pomagal pa je tudi olajšati hiter prehod v rast. Čeprav seznam 
neizvedenih strukturnih reform v vseh azijskih državah ostaja dolg, so napori vlad, da bi jih 
izvedli, pomembno prispevali k okrevanju gospodarstev. 
 
Gospodarstva, ki so se soočala s krizo, imajo sedaj visoko gospodarsko rast, ki je v glavnem 
posledica zasebne potrošnje, izvoza in novih privatnih investicij. V Južni Koreji se je 
gospodarska rast začela v zadnji četrtini leta 1998 (manj kot eno leto po najbolj črnih dneh 
krize) in je v letu 2000 znašala 8 %. Istega leta je Tajska gospodarska rast znašala 5 %, v 
Indoneziji pa so politični nemiri in pa slabo izvajanje politike ovirali okrevanje, tako da se je 
gospodarska rast pričela šele konec leta 1999 in je znašala 4 %. 
 
Monetarna politika je v večjem delu ostala ekspanzivna z namenom, da podpira ekonomsko 
rast. V večini primerov so tako nominalne kot realne tržne obrestne mere pod ravnijo pred 
krizo. V Koreji in na Tajskem so začele padati v začetku leta 1998, v Indoneziji pa sredi leta 
1999, ko je pritisk na njihove valute nekoliko popustil. Rast kreditov zasebnega sektorja v 
regiji je ostala zmerna, deloma zaradi tega, ker so finančne institucije povečale njihove ocene 
tveganja in sprejele bolj previden pristop k novim posojanjem. 
 
Kljub stroškom reform finančnega sektorja je bil proračunski deficit odpravljen in politika se 
je vrnila k principom minimalnega domačega financiranja in izogibanja pretiranega javnega 
dolga. Zmanjšani so bili neučinkoviti projekti v infrastrukturo in ostali neproduktivni izdatki, 
vključno z izdatki za vojsko. Narejeni so bili prvi koraki za spremembo davčnega sistema. 
Ukinjene so bile davčne izjeme, z namenom razširiti bazo davčnih prihodkov in uvedene 
izboljšave v davčni administraciji, s čimer je bila povečana učinkovitost pobiranja davkov in 
zmanjšana korupcija. 
 



25 

Zunanja pozicija tekočega računa je ostala pozitivna, delno zaradi konkurenčnega dobička in 
velikega svetovnega povpraševanja po elektroniki, kar je nadomestilo naraščajoče 
povpraševanje po dobrinah iz uvoza skupaj s hitro rastjo gospodarstva. Višje cene nafte bodo 
znižale tržne presežke v državah uvoznicah in povišale tržne presežke v državah izvoznicah, 
kot sta Indonezija in Malezija. Devizni tečaji so si po krizi sicer opomogli, vendar je njihova 
realna vrednost ostala precej pod vrednostjo pred krizo, to pa še dodatno povečuje njihovo 
konkurenčnost na tujih trgih. 
 
Uradne mednarodne denarne rezerve so bile obnovljene, s tem pa je bila zmanjšana 
izpostavljenost držav zunanjim šokom. Korejske rezerve so konec aprila 2000 znašale 85 
milijard ameriških dolarjev in država se je vrnila na mednarodni trg kapitala, tajske rezerve pa 
so znašale več kot dvakratnik kratkoročnega zunanjega dolga, kar je veliko bolje kot leta 1997 
(IMF Staff, 2000). Večina trgov z delnicami je po krizi že dosegala dobičke, vendar pa so bili 
še vedno veliko manjši kot pred krizo. 
 
Države, ki so se soočile s krizo, so začele izvajati pomembne strukturne reforme. Šibke banke 
in ostale finančne institucije so bile zaprte, združene ali rekapitalizirane, nadzor nad njimi pa 
je bil poostren. Monopoli so bili razbiti, omejitve za tuje lastništvo so bile zmanjšane, uvedeni 
so bili višji standardi za vodenje korporacij. Sprejeta je bila tudi zakonodaja, ki je omogočila 
večjo neodvisnost centralne banke, konkurenčno politiko ter poenostavila postopke bankrotov 
in ukrepe proti korupciji. 
 

4.4 Kaj je potrebno za nadaljnjo rast? 
 
Doseženim uspehom navkljub so se nekateri še vedno spraševali, ali bo to ekonomsko 
okrevanje vodilo v nadaljnjo rast ali pa se bodo ponovno pojavile izpostavljenosti. Kljub temu 
da so se stvari odvijale bolje, kot so napovedovali nekateri kritiki, se strukturne reforme niso 
odvijale tako hitro, kot bi si želeli. Zelo pomembno je namreč, da se reforme izvedejo v celoti, 
pa čeprav bo to izjemno težko, saj nimajo vedno potrebne politične podpore. Pomembno je 
preprečiti, da bi postali prehitro zadovoljni z doseženim zaradi dobrih gospodarskih rezultatov 
v zadnjem času. Še naprej je potrebno vzpodbujati rekonstrukcijo finančnega sektorja. To 
vključuje dokončanje rekapitalizacije komercialnih bank, izboljšanje sistema posojanja in 
prodajo sredstev. Dohodek, ki ga bodo s tem pridobili, bo pomagal nadomestiti velike 
proračunske stroške prestrukturiranja. 
 
Potrebna je tudi intenzivna rekonstrukcija poslovanja korporacij, osredotočena na povrnitev 
bilance stanje v okvire normale. V dogovoru s kreditorji morajo poskrbeti za prestrukturiranje 
dolgov in poslovanja, da bodo ohranili konkurenčnost in dobičkonosnost. Napredek bo 
verjetno težji, kot pri obnovi finančnega sektorja, predvsem zaradi bolj omejene vladne vloge. 
Tudi v najboljšem primeru bo to zelo dolg proces. 
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Dokončati je potrebno tudi pravne okvire moderne ekonomije, ki bodo vključevali nove 
zakone o bankrotih in konkurenčni politiki ter ustanoviti institucijo za njihov nadzor. Izjemno 
pomembna je tudi neodvisnost centralne banke. Nadaljevati je treba procese odpiranja in 
deregulacije trga vključno z nadaljnjo tržno liberalizacijo in poenostavitvijo poslovnega 
licenciranja. Te ukrepe je treba sprejeti za izboljšanje okolja za privatne investicije, še 
posebej, da bi privlačili nove tuje direktne investicije in povečali rast produktivnosti.  
 
Za nadaljnji razvoj je pomembna tudi razširitev mreže socialne pomoči in pa investicije v 
človeški kapital. To bo skupaj z namenskimi podporami ter programom izobraževanja in 
zdravstva pripomoglo k ohranitvi socialne stabilnosti in ustvarjanju novih delovnih mest. 
Regionalne iniciative lahko prav tako pomagajo pri ohranitvi gospodarske rasti in stabilnih 
finančnih odnosov med sodelujočimi državami. 
 
S pomočjo vseh naštetih ukrepov in z ohranjanjem finančne stabilnosti skozi primerno 
makroekonomsko politiko bodo azijske države postale močnejše in bolj pripravljene na boj s 
svetovno konkurenco. Ekonomije bodo bolj tržno orientirane, njihove finančne institucije 
močnejše in bolje regulirane, socialna varnost pa bo postala večja. 
 

4.5 Pomoč posameznim državam 

4.5.1 Tajska 

 
20. avgusta 1997 je izvršni odbor MDS Tajski odobril finančno pomoč v višini 2,9 milijarde 
SDR oz. približno 4 milijarde ameriških dolarjev v obdobju naslednjih 34 mesecev, celotni 
paket bilateralne in multilateralne pomoči pa je znašal 17,2 milijarde ameriških dolarjev. Do 
septembra 1999, ko je Tajska objavila, da zaradi izboljšane ekonomske situacije pomoči ne bo 
izkoristila do konca, je porabila 14,1 milijarde ameriških dolarjev pomoči (IMF Staff, 2000). 
 
V začetku izvajanja programa so tajske oblasti prilagodile monetarno politiko za sistem 
uravnavanega deviznega tečaja. Začeli so tudi s prestrukturiranjem zadolženih finančnih 
institucij (vključno z zaprtjem 56 bankrotiranih finančnih institucij), sprejeli ukrepe za 
varčevanje v proračunu z namenom, pomagati pri financiranju prestrukturiranja in podpirati 
izboljšanje pozicije tekočega računa države. Poglobili so vlogo zasebnega sektorja v tajski 
ekonomiji in z različnimi drugimi ukrepi poskušali privabiti tuji kapital. 
 
Azijska kriza pa se je širila zelo hitro in povzročila veliko večji padec bahta ter veliko bolj 
negativno ekonomsko okolje, kot je bilo predvideno, zato je tajski program pomoči zahteval 
določene spremembe. Te so bile sprejete po posvetovanju s tajskimi oblastmi in so si 
prizadevale povrniti gospodarsko rast, zagotoviti nadaljnje prestrukturiranje tajske ekonomije 
in zaščititi tiste elemente družbe, ki so socialno najbolj izpostavljeni krizi. 
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Monetarna politika se je osredotočila na vzdrževanje stabilnosti deviznega tečaja in podpiranje 
ekonomskega okrevanja. Ko se je devizni tečaj bahta stabiliziral, so znižali obrestne mere. V 
sredini leta 1998 so se tako tržne obrestne začele približevati vrednostim pred krizo, nato pa so 
se začele zniževati najprej depozitne, potem pa tudi obrestne mere za posojila. Septembra 
1999 so tržne obrestne mere za denar dosegle najnižjo raven v zadnjih desetih letih. 
 
Fiskalna politika se je spreminjala skupaj z ekonomsko upočasnitvijo. V začetku leta 1998 si 
je program pomoči zadal za cilj fiskalni deficit, ki je iz začetnih 2 % do aprila leta 1999 
narastel na 6 % (IMF Staff, 2000). Večina povečanih izdatkov je bila namenjena spodbujanju 
programa mrež socialne varnosti, ki je zagotavljal pomoč v krizi prizadetim Tajcem. Zavedali 
pa so se tudi nevarnosti naraščanja javnega dolga, zato so oblasti že začele razmišljati o 
fiskalni konsolidaciji. 
 
Prestrukturiranje finančnega sektorja je ostalo vseskozi ključnega pomena v tajskem 
programu. Najprej se je program osredotočil na likvidacijo finančnih podjetij, vladno 
intervencijo v  najšibkejših bankah ter rekapitalizacijo bančnega sistema. V letu 1998 so bile 
reforme osredotočene predvsem na privatizacijo interveniranih bank, prerazporejanje sredstev 
finančnih podjetij in prestrukturiranje skupnega dolga. Oblasti so naredile velik napredek v 
določanju institucionalnega okvira zakonodaje v zvezi z bankroti in nadzorom tujih investicij. 
Nedonosna posojila so ostala na visoki ravni, kar je kazalo na potrebo po prestrukturiranju 
skupnega dolga in bank.  
 
Tajska ekonomija je pozitivno gospodarsko rast znova zabeležila konec leta 1998 ter v 
naslednjih dveh letih povprečno rastla 4,5 odstotno. Zaradi dobrih rezultatov (uravnotežena 
plačilna bilanca, presežek na tekočem računu, stabilne devizne rezerve) so se tajske oblasti 
septembra 1999 odločile, da si denarja, ki jim ga je dal na voljo MDS, ne bodo več izposojale. 
 
Slika 2: Rast BDP Tajske, Južne Koreje in Indonezije med leti 1996 in 2000. 
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4.5.2 Južna Koreja 

 
Južni Koreji je izvršni odbor MDS odobril pomoč 4. decembra 1997. Šlo je za 15,5 milijard 
SDR oz. približno 21 milijard ameriških dolarjev denarne pomoči v obdobju naslednjih treh 
let, z bilateralnimi in multilateralnimi dogovori pa so dobili še dodatnih 37 milijard ameriških 
dolarjev pomoči. Cilj strategije rešitve korejske krize je bil prvič, povrnitev zaupanja in 
stabilizacija finančnih trgov, ter drugič, položiti temelje za nadaljevanje okrevanja ekonomije. 
Program je vključeval mešanico makroekonomske politike in dolgoročnih strukturnih reform. 
Poleg tega je Južna Koreja v začetku leta 1998 s tujimi bankami dosegla dogovor o 
podaljšanju zapadlosti kratkoročnih terjatev do njenih bank, da bi se izognila propadu le-teh. 
 
Na začetku programa se je korejska makroekonomska politika osredotočila na povišanje 
obrestnih mer, s čimer je stabilizirala won in se izognila depreciacijsko-inflacijski spirali. Ta 
korak je v začetku leta 1998 pomagal vzpostaviti finančno stabilnost. Ko je bil won 
stabiliziran, je država takoj začela z bolj ekspanzivno makroekonomsko politiko, s čimer je 
dodatno stimulirala ekonomijo. Korejske oblasti so začele z izvajanjem ekspanzivne fiskalne 
politike že takoj na začetku izvajanja programa in s tem poskušale ublažiti vpliv recesije. 
Vlada je spoznala, da bo uveljavljanje politike prilagajanja zahtevalo širok socialni konsenz, 
zato je oblikovala tripartitni sporazum med delavci, gospodarstvom in vlado. Razširili so 
mrežo socialne pomoči, uvedli programe javnih del ter še druge programe, ki so blažili 
socialne posledice krize. 
 
Seznam strukturnih reform se je osredotočil na liberalizacijo kapitalskega računa, 
prestrukturiranje finančnega in gospodarskega sektorja, povečevanje fleksibilnosti trga dela in 
izboljšanje zbiranja podatkov. S prestrukturiranjem v Koreji so poskušali na hitro povrniti 
stabilnost finančnemu sistemu s pomočjo podpore likvidnosti, časovno vezanih splošnih 
garancij in zapiranjem institucij, ki niso bile sposobne preživeti. Skušali so rešiti tudi problem 
nedonosnih posojil, izvesti rekapitalizacijo bank ter poostriti regulacijo in nadzor nad 
finančnimi institucijami. 
 
Prestrukturiranje gospodarskega sektorja se je osredotočilo predvsem na izboljšanje 
upravljanja in politiko konkurenčnosti. Pozneje so začeli zasledovati druge cilje. Šlo je za 
finančno in operativno prestrukturiranje z namenom zmanjšati raven zadolženosti in izboljšati 
strukturo kapitala. Napredek je bil narejen tudi na področju zunajsodnih dogovorov med 
podjetji. 
 
Koreja si je opomogla in programi, ki jih je podpiral MDS, so veliko pripomogli k povrnitvi 
zunanje stabilnosti, obnovi denarnih rezerv in uvajanju reform finančnega in gospodarskega 
sektorja. Južna Koreja je prenehala z izposojanjem denarja (del dolga ja tudi že odplačala), 
njen glavni cilj pa je dokončanje strukturnih reform. 
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Slika 3: Gibanje zunanjega dolga Tajske, Južne Koreje in Indonezije med leti 1996 in 2000. 
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4.5.3 Indonezija 

 
Padec vrednosti tajskega bahta je kmalu povečal pritisk tudi na indonezijsko rupijo in ta je 
povzročil krizo tudi v tej državi. Indonezijska vlada je tako v triletni program pomoči MDS 
vstopila 5. novembra 1997. Izvršni odbor MDS je Indoneziji odobril pomoč v višini 10 
milijard ameriških dolarjev, julija naslednjega leta pa jo je povečal še za 1,4 milijarde 
ameriških dolarjev (IMF Staff, 2000). Velike denarne vsote so ji obljubile tudi druge 
multilateralne institucije (8 milijard ameriških dolarjev) in bilateralni donatorji (18 milijard 
ameriških dolarjev, t.i. »druga linija obrambe«). Čeprav je rupija najprej apreciirala, so se 
tržne razmere znova poslabšale, potem ko je indonezijska centralna banka v novembru zaprla 
16 nesolventnih bank. Pojavili so se tudi spodrsljaji pri uveljavljanju programov skupaj z 
resnim socialnim in političnim preobratom, ki je dosegel višek maja 1998 s padcem Suhartove 
vlade. Konec julija 1998 je rupija padla za 65 % glede na vrednost konec leta 1997. Izguba 
zaupanja je vzpodbudila finančno nestabilnost, output pa se je zrušil, kar je povzročilo težke 
posledice za revne prebivalce države. 
 
Avgusta 1998 so začeli izvajati reforme, ki so bile v skladu z novim oz. podaljšanim 
dogovorom z MDS. Da bi zmanjšali inflacijo, je bila potrebna striktna kontrola denarja v 
obtoku. Zagotavljanje hrane (predvsem riža) je bilo ponovno vzpostavljeno z uvozom, 
izboljšanim distribucijskim sistemom in začasnimi podporami. Reforme bančnega sektorja so 
spremljali prestrukturiranje gospodarstva, efektivni stečajni sistem, deregulacija, privatizacija 
ter izboljšano upravljanje. Vse to je predstavljalo jedro programa. Politika v okviru tega 
programa je dala dobre rezultate. Dejansko je zaustavila inflacijo, stabilizirala rupijo in 
pripomogla k izboljšanju stanja deviznih rezerv. Obrestne mere so bile močno znižane, cene 
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riža pa so se stabilizirale. Izboljšane tržne razmere so se odrazile na borzi (borzni indeks si je 
opomogel) in pa kot nižje premije za tveganje vendar pa vsesplošni napredek še ni zajemal 
najpomembnejših reform programa. Pri izvajanju programa prestrukturiranja bank in 
gospodarstva so nastali zaostanki, ki so vodili v opustitev programa MDS v septembru 1999. 
 
Novoizvoljena vlada si je kljub vsemu izpogajala nov triletni dogovor z MDS s pomočjo v 
višini 5 milijard ameriških dolarjev. Izvršni odbor MDS ga je odobril februarja 2000. Cilj 
makroekonomske politike je bil, da do leta 2002 obnovi gospodarsko rast na 5 do 6 % letno in 
zniža inflacijo pod 5 % na letni ravni. Ustanovljen je bil komite za politiko finančnega 
sektorja, ki naj bi zagotovil vodenje in usmerjanje prestrukturiranja bančnega sistema in 
gospodarstva. Glavni cilj prestrukturiranja bank je bil zagotoviti kapitalsko ustreznost do 
konca leta 2001, kar bi bil predpogoj za zamenjavo obširne sheme garancij za zavarovanje s 
samofinancirajočimi depoziti. Ostali cilji so bili: povečati napore za prestrukturiranje državnih 
bank, zagotoviti boljše upravljanje in nadzor nad bančnim sistemom, poglobiti trg delnic in 
obveznic ter okrepiti napore za okrevanje sredstev. Vlada je razvila novo strategijo, s katero je 
dala novo gonilno moč za prestrukturiranje gospodarstva in protikorupcijskim ukrepom v 
sodstvu. 
 
Okrevanje indonezijske ekonomije je bilo vse hitrejše, medtem ko je inflacija ostala nizka. 
Rast BDP je v letu 1999 že bila pozitivna in je znašala okrog 2 %. Potrošnja je bila glavno 
gonilo hitrega okrevanja, prav tako kot pri ostalih azijskih državah, ki so izšle iz krize. 
Inflacija je še naprej ostala nizka, obrestne mere pa so bile povrnjene na tisto raven vrednosti, 
ki so jo imele pred krizo. 
 

4.5.4 Malezija in Filipini 

 
»Finančna okužba« je prizadela tudi Malezijo in Filipine, vendar na nekoliko drugačen način 
kot ostale azijske države. Malezijske makroekonomske razmere so bile v začetku precej boljše 
kot v drugih prizadetih državah, predvsem kar se tiče zunanjega dolga, inflacije in prihrankov. 
Država je imela tudi močan fiskalni presežek, njen bančni sistem in tudi gospodarstvo sta bila 
precej v boljšem stanju kot v ostalih državah. Filipini so že konec osemdesetih in v začetku 
devetdesetih let izvajali makroekonomsko prilagajanje in strukturne reforme po programu, ki 
ga je podpiral MDS. Zdi se, da so ravno zaradi tega Filipini med krizo utrpeli manjše stroške 
od ostalih držav (tu je mišljena manjša izguba proizvoda, socialna ogroženost in nižja stopnja 
brezposelnosti). Oblasti so tako sredi leta 1997 sprejele drseč tečaj pesa, bolj restriktivno 
monetarno politiko in večji nadzor nad bančnim sistemom. Fiskalno in monetarno politiko so 
sprostile sredi leta 1998, ko so se razmere stabilizirale. 
 
V obeh državah pa so bili začetki krize podobni tistim v Indoneziji, Koreji in na Tajskem. 
Prišlo je do izgube zaupanja investitorjev (kar je rezultiralo v velikem odtoku kapitala), 
zmanjšanja rezerv, kapitulacije borze in velike devalvacije domačih valut. Tudi odzivni ukrepi 
so bili na začetku podobni. Predvsem Malezija je začela z bolj restriktivno monetarno in 
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fiskalno politiko. Poudarek je bil na strukturnih reformah, še posebej nadzoru in regulaciji 
finančnega sektorja.  
 
Malezija je septembra 1998 poostrila nadzor nad kapitalom, predvsem nad portfoliem 
kratkoročnih tokov. Vendar se zdi, da ta poostreni nadzor ni bistveno vplival na ekonomski 
razvoj. Stabilizacija valut v regiji in podcenjena vrednost ringita sta povzročila precejšen 
presežek v plačilni bilanci, kar je olajšalo samo izvajanje tega nadzora. Potencialni negativni 
vplivi nadzora so bili ublaženi in pospešeno okrevanje celotne regije, skupaj s 
prestrukturiranjem financ in gospodarstva, je pomagalo znova vzpostaviti zaupanje. 
 
Na Filipinih je bil makroekonomski razvoj dogodkov ugoden. Okrevanje gospodarstva poteka 
dobro, realna rast BDP v letu 1999 je znašala 3,25 %, največ zaradi ponovne kmetijske 
proizvodnje, ki je leta 1998 tako drastično upadla. Monetarna politika je podpirala nadaljnje 
okrevanje gospodarstva, obrestne mere so bile na nižjem nivoju kot pred krizo, devizne 
rezerve so narasle na nivo kratkoročnih obveznosti, presežek na tekočem računu pa je znašal 
skoraj 9 % BDP. Zaostren je bil nadzor nad bančnimi bilancami stanja. Da bi podprli 
okrevanje gospodarstva, je vlada načrtovala proračunski primanjkljaj, vendar pa je bilo 
potrebno zaradi relativno visokega javnega dolga fiskalno politiko v letu 2000 konsolidirati. 
 
Filipinske in malezijske oblasti si še naprej prizadevajo za izvajanje strukturnih reform, s 
katerimi bi lažje določili izpostavljenosti in omogočili nadaljnjo rast. Mnogo je še potrebno 
narediti, da se bosta državi sposobni obraniti pred negativnimi zunanjimi dejavniki in da bosta 
ohranili trenutno dobro pot okrevanja. 
 

4.6 Kritike delovanja Mednarodnega denarnega sklada 
 
Ker programi pod okriljem MDS niso prinesli želenih rezultatov takoj, so se pojavile kritike o 
delovanju sklada. Namesto da bi MDS z ustreznimi ukrepi povrnil zaupanje v bančni sistem in 
s tem zaustavil odtok kapitala iz prizadetih držav, je izvajal enake ukrepe kot v primeru 
južnoameriške krize (Läufer, 1998). Ti ukrepi so bili značilni za prezadolžene države z visoko 
inflacijo. V primeru azijske krize inflacija ni bila tako ekstremna, prizadete države pa niso 
imele prevelikih javnih dolgov. Države so bile v nasprotju s krizo v Mehiki leta 1994 sicer 
močno zadolžene, a je bil ta dolg v privatnih rokah in ne v rokah države. Državni proračuni so 
bili v začetku krize vsaj izenačeni oz. so imeli zelo majhen deficit (Eugen, 1998). 
 
Ukrepanje MDS-a lahko gledamo z dveh vidikov (Hauskrecht, 1998). Prvič, MDS je 
prizadetim državam priskrbel likvidnost in tako skušal povrniti zaupanje upnikov, da bodo 
dobili povrnjen denar. S tem je podprl svojo lastno zlorabo in ustvaril pogoje za nadaljnje 
krize. Zakaj bi namreč mednarodne banke upoštevale ustrezno tveganje za neplačilo kreditov, 
če pa jim MDS daje svojo garancijo? MDS je zagotovil odplačevanje kreditov, izgube, ki bi 
pri tem nastale, pa bodo poravnane. In drugič, MDS je kreditojemalcem postavljal pogoje, ki 
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niso bili ustrezni za delovanje v teh državah. S tem je prešel mejo vračanja zaupanja v 
finančne sisteme in začel narekovati neoliberalno tržno politiko. 
 
Eden najglasnejših kritikov je bil George Soros (1999, str. 147), ki je vzroke za neuspeh iskal 
v tem, da so programi MDS zadevali le nekaj vidikov krize, ne pa vseh. Ker so bili različni 
vidiki medsebojno povezani, jih ni bilo mogoče zdraviti ločeno. Natančneje rečeno, valut ni 
bilo mogoče stabilizirati, dokler ni bilo nič storjenega glede problemov z dolgovi. Dolžniki so 
namreč ob padcu pohiteli, da bi pokrili svoja tveganja, zaradi slabosti valute pa so se kot v 
blodnem krogu znašli še bolj izpostavljeni. Pravi tudi, da se je strategija MDS razvila ob 
reševanju neravnotežij v javnem sektorju, delovanja finančnih trgov pa še zdaleč niso 
razumeli. To naj bi se nazorno pokazalo v Indoneziji, kjer je MDS vztrajal pri zaprtju 16 
zasebnih bank, ne da bi ustrezno poskrbel za zaščito vlagateljev, kar je sprožilo klasičen naval 
na banke. 
 
Nekateri so kritizirali MDS, da postavlja preveč pogojev in da se pretirano vmešava v 
notranjepolitične zadeve držav, ki ga prosijo za pomoč. Naloga MDS naj bi bila le, da pomaga 
obvladati likvidnostno krizo, strukturne probleme pa naj država rešuje sama. George Soros se 
s tem ne strinja. Meni, da so likvidnostne težave neločljivo prepletene s strukturnimi 
neravnotežji, ki jih ni mogoče popraviti le s tem, da državi posodimo še več denarja. Ko 
postanejo tako banke kot tudi korporacije prezadolžene, je potrebno povečanje lastnih 
sredstev, vendar pa v kriznih razmerah niti nov delniški kapital niti dodatni krediti niso zlahka 
na voljo. Edina rešitev je pretvorba upniških deležev v lastniške. V Aziji programi MDS niso 
bili uspešni, ker niso vztrajali pri pretvorbeni shemi med upniškimi in lastniškimi deleži. Še 
zdaleč niso bili preveč vsiljivi, kvečjemu premalo. 
 
MDS je zdaj tudi sam v krizi. Zaupanje trgov je bila bistvena sestavina njegovih prejšnjih 
uspehov, a je zdaj svojo kredibilnost izgubil. Poleg tega mu je zmanjkalo sredstev. 
 

5 Sklep   
 
Azijska kriza je še enkrat več pokazala pomembnost finančnega sistema. Dokler banke in 
ostale finančne institucije dobro opravljajo svoje funkcije, pomembno prispevajo k 
ekonomskemu napredku. Ko svojih funkcij ne opravljajo več dobro, se razvoj ustavi (Jansen, 
2000, str. 105). Prav slabosti finančnih sistemov so eden od glavnih razlogov za nastanek 
krize. Visoke obrestne mere, s katerimi so banke pritegnile tuji kapital, so v povezavi z 
zmanjšanjem obsega gospodarske aktivnosti in slabim nadzorom bančnega sektorja 
povečevale valutne in obrestne izpostavljenosti bank in delež slabih kreditov v bančnih 
aktivah, kar je povzročilo težave v zvezi z njihovo likvidnostjo in solventnostjo (Mrak, 2002, 
str. 615). Da bi pomagale bankam, so države znižale obrestne mere, to pa je bil znak 
špekulantom za napade na domače valute. 
 
Za nastanek krize je potrebno iskati vzroke tudi v negativnih šokih iz zunanjega okolja. 
Realna apreciacija domačih valut (večina je bila vezanih na ameriški dolar) je znižala njihovo 
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konkurenčnost na svetovnih trgih, po drugi strani se je zaradi depreciacije yuana povečala 
konkurenčnost kitajskih proizvajalcev. Na Japonskem, ki je delovala kot trg za prizadete 
države, se je pojavila recesija, svetovno povpraševanje po elektroniki in polprevodnikih pa se 
je zmanjšalo. Vse to je znižalo stopnje rasti izvoza in posledično tudi gospodarsko rast. 
 
Slabosti vodenja makroekonomske politike v razmerah režimov fiksnih deviznih tečajev so se 
pokazale v povečevanju plačilnobilančnih primanjkljajev kot posledica manjše rasti izvoza. 
Leta 1976 je skoraj 90 % razvijajočih se držav vezalo njihovo valuto na neko drugo (ameriški 
dolar, francoski frank) ali košarico valut. Dvajset let kasneje je ta odstotek manj kot 50. 
Azijska finančna kriza, kot tudi brazilska, mehiška in ruska so prizadele države z vezanim 
deviznim tečajem in velikim pritokom tujega kapitala (Quibria, Quitazol, 2001, str. 37). Zelo 
velik problem pa so predstavljali tudi kratkoročni dolgovi bank in podjetij, ki so bili v 
glavnem denominirani v tuji valuti. Navidezna stabilnost vezave na ameriški dolar je 
tamkajšnje banke in podjetja spodbujala, da so si sposojali v dolarjih, dolarje pa brez zaščite 
pred tečajnimi tveganji pretapljali v domače valute. 
 
Omenil bi rad tudi pomoč MDS-a in njegove napake pri reševanju krize. Glavna kritika pri 
reševanju krize velja dejstvu, da je MDS za reševanje azijske krize uporabil enak recept kot v 
primeru južnoameriške krize iz leta 1994, zaradi česar programi niso dali želenih rezultatov. 
Poleg tega zaradi vmešavanja v notranjo politiko držav težko dobi potrebno podporo za 
izvajanje teh programov. Priznati pa je potrebno, da bi kriza brez posredovanja MDS-a prav 
gotovo trajala dlje in pustila mnogo hujše posledice, kot jih je. MDS je bil namreč tisti, ki je 
državam priskrbel potrebni denar in jih tudi prisilil v strukturne reforme, brez katerih bi se 
države zelo težko pobrale. 
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Kratice 
 
ADB – Asian Development Bank   
APEC – Asian-Pacific Economic Cooperation 
ASEAN – The Association of South East Asian Nations 
BDP – Bruto domači proizvod 
ERM – Exchange-rate Mechanism 
EU – Evropska unija 
IMF – International Monetary Fund 
MDS – Mednarodni denarni sklad 
NAFTA – North American Free Trade Area 
USD – Ameriški dolar 
ZDA – Združene države Amerike 
 
 

Slovar tujih izrazov 
 
bank run 
chaebol 
contagion effect 
emerging markets 
herding behavior 
maturity 
moral hazard 
multiple equilibrium 
pegged exchange rate 
seignorage 
self-fulfilling crisis 
short-term debt 
spillover effect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
naval na banke 
družinsko voden koncern 
učinek okužbe 
nastajajoči trgi 
čredno obnašanje 
ročnost, zapadlost, dospelost 
moralno tveganje 
multiplo ravnotežje 
vezan devizni tečaj 
monopolni dohodek, ki nastane s kreiranjem denarja 
samoizpolnjujoča kriza 
kratkoročni dolg 
učinek razlitja 
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