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UVOD 
 

Finančna kriza, ki je zajela ves svet, se je razvila iz hipotekarne krize leta 2007 v eni izmed 
najbolj razvitih držav  sveta, v Združenih državah Amerike. Leta 2008, ki ga nekateri 
označujejo kot leto globalne krize, je finančna kriza dobila nove razsežnosti, saj se je 
postopoma prenesla v vsa gospodarstva sveta in povzročila ogromno škodo na 
mednarodnih trgih. Cene nepremičnin so začele padati, povečalo se je število neodplačanih 
stanovanjskih nepremičninskih posojil, banke so objavile več milijard odpisov izgub in 
številna podjetja so propadla. Kriza pa ni prizanesla niti državam v razvoju, ki so bile daleč 
od samega epicentra  finančne krize. 

Države v razvoju so bile že pred samim izbruhom finančne krize hudo prizadete zaradi 
pomanjkanja hrane in visokih cen goriva. S finančno krizo se je tudi tu trg nepremičnin 
znašel pod velikim pritiskom, cene premoženja in vrednosti delnic so hitro padle. Tečaji 
valut držav v razvoju so izgubili na vrednosti, izvozno povpraševanje je močno upadlo. 
Poleg zmanjšanja tuje razvojne pomoči jim posojilni krč povzroča tudi velike težave pri 
vračanju dolgov. Kljub temu so napovedi za te države optimistične in rast ter okrevanje teh 
držav bo hitrejše kot okrevanje razvitih držav. Izbruh finančne krize je bil šok za vse 
ekonomije sveta, ampak je to hkrati tudi možnost, da se ustvari nov sistem, ki bo bolje 
zadovoljeval potrebe držav v razvoju in tudi razvitih držav. 

Namen diplomske naloge je analizirati vpliv finančne krize na hitro rastoče države v 
razvoju s poudarkom na Aziji in Latinski Ameriki in narediti analizo na primeru Indije in 
Kitajske, dveh najhitreje rastočih svetovnih gospodarstvih. Predstavila bom vpliv finančne 
krize na gospodarsko rast, izvoz in uvoz, trgovinsko bilanco in splošno stanje v državi. V 
diplomi nisem analizirala bivših tranzicijskih držav, ker so zelo heterogena skupina, zato 
bi naloga precej presegla dovoljen obseg. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju bom predstavila 
značilnosti nepremičninskega trga posojil v ZDA, vzroke za izbruh finančne krize, njen 
potek in prenos v ostale dele sveta. Nato bom prikazala gospodarsko stanje v državah v 
razvoju in začetek ter potek finančne krize. Zaključila bom s posledicami finančne krize 
na države v razvoju, in sicer z opisom izgub, načinom reševanja in napovedmi za 
prihodnost. V zadnjem delu diplomskega dela pa bom analizirala vpliv finančne krize na 
gospodarstvih Indije in Kitajske.  

 

1 OPREDELITEV FINANČNE KRIZE 
 
Ekonomisti vse do danes niso prišli do neke splošno sprejete definicije finančne krize, 
vendarle je kljub temu mogoče identificirati nekatere elemente, ki so skupni vsem 
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definicijam. Finančna kriza se običajno odraža v kopičenju ekonomskih neravnotežij, 
vključno z napihnjenimi vrednostmi premoženja in nerealnim deviznim tečajem domače 
valute, do tega prihaja zaradi slabosti finančnega sektorja in strukturnih problemov v 
državi. Krizo običajno sproži nenadna izguba zaupanja v domačo valuto in/ali v domač 
bančni sistem, pospešijo pa jo dejavniki, kot je na primer prekinjen dostop domačih 
ekonomskih subjektov do tujih virov financiranja. Finančna kriza običajno vključuje velike 
padce vrednosti premoženja in propade številnih poslovnih subjektov, tako finančnih kot 
nefinančnih. Glede na to, da je splošni koncept finančne krize zelo obširen in abstrakten, se 
je v praksi in analitičnem preučevanju kriz uveljavila klasifikacija, v skladu s katero se 
finančne krize razdelijo v skupine glede na najpomembnejši dejavnik. Tako je krize 
mogoče razdeliti na tri osnovne tipe, in sicer valutno, bančno in dolžniško krizo. Čeprav se 
ti trije tipi finančnih kriz med seboj razlikujejo in se v posameznih primerih izražajo v 
''čisti'' obliki, pa so mnogo bolj pogosti primeri, ko je kriza v določeni državi dejansko 
kombinacija dveh ali celo vseh treh tipov finančne krize (Mrak, 2002, str. 573–574). 
 
Finančna kriza, ki je zajela ves svet in se je razvila iz hipotekarne krize leta 2007 v 
Združenih državah Amerike,  je po svojih značilnostih najbližje bančni krizi. Mrak definira 
bančno krizo kot krizo, ko dejanski ali potencialni navali na banke in/ali njihova 
nesposobnost rednega obnavljanja finančnih virov povzročijo bodisi nezmožnost teh 
subjektov za poravnavanje svojih obveznosti bodisi intervencijo države v obliki finančne 
pomoči bankam, s katero se želi preprečiti njihova nelikvidnost in morda tudi 
nesolventnost. Bančna kriza, ki zajame večje število bank, se lahko razvije v krizo 
celotnega finančnega sektorja, v katero so poleg bank vključeni tudi drugi deli tega 
sektorja, zlasti trg vrednostnih papirjev (Mrak, 2002, str. 574). 

Omeniti moram tudi, da večina bančnih kriz v zadnjih letih ni bila posledica problemov na 
pasivni strani bančnih bilanc. To v celoti velja za bančne krize v industrijsko razvitih 
državah, kjer v kriznih situacijah niso bili zabeleženi resnejši navali deponentov na banke, 
delno pa tudi finančne krize v manj razvitih državah. V mnogih od teh držav so bančne 
krize zaznamovali določeni pritiski deponentov na banke, vendar pa 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. Pritisk deponentov na banke je torej bolj posledica problemov v bančnem sektorju 
kot pa njihov vzrok. Glede na oceno, da bančne krize v prvi vrsti izhajajo iz poslabševanja 
naložbenega portfelja bank, je razumljivo, da naj bi se za identifikacijo in merjenje bančnih 
kriz uporabljali predvsem indikatorji, ki opredeljujejo kvalitetno aktivne strani bančne 
bilance. Najbolj pomemben pa je delež slabih kreditov v portfelju banke (Mrak, 2002, str. 
607). 
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2 FINANČNA KRIZA V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE  
 

Kriza, ki je izbruhnila poleti 2007, je nenadoma in nepričakovano odkrila razsežnosti 
kreditne stiske v ZDA.  Po prelomnem propadu četrte največje ameriške investicijske 
banke Lehman Brothers, preoblikovanju bančnih velikanov Goldman Sachs in Morgan 
Stanley v bančne holdinge ter prevzemu banke Merryl Lynch so se na robu preživetja 
znašle še številne banke, hranilnice in zavarovalnice, države in centralne banke po vsem 
svetu pa so sprejemale do pred kratkim nepredstavljive ukrepe za stabilizacijo finančnih 
trgov.  Ameriško gospodarstvo se je tako znašlo v številnih težavah in vse to zaradi zastoja 
na nepremičninskem trgu. Kriza pa ni zajela samo območje ZDA, ampak se je začela širiti 
tudi čez ocean v Evropo in druge dele sveta ter se je iz finančnih trgov razširila tudi v 
realno gospodarstvo. 
 
V letu 2008 je globalna finančna kriza dobila nove razsežnosti in povzročila ogromno 
škodo ter pripeljala do močnih pretresov na mednarodnih finančnih trgih, ki so najhujši vse 
od velike gospodarske krize v začetku prejšnjega stoletja. Nastanek globalne finančne krize 
izvira iz poslabšanja razmer na ameriškem trgu drugorazrednih nepremičninskih posojil in 
drugih makroekonomskih ter mikroekonomskih dejavnikov, ki so prispevali h kopičenju 
problemov v nepremičninskem svetu v ZDA.  

2.1 Trg nepremičninskih posojil v ZDA 
 
Celotni trg nepremičninskih posojil v ZDA je razdeljen na dva velika segmenta glede na 
kakovost posojila, in sicer na trg prvorazrednih (ang. prime) posojil in trg neprvorazrednih 
(ang. non-prime) posojil (Rant, 2009). Kriteriji, ki se uporabljajo za razvrstitev posojil, so 
povezani s kreditno oceno posojilojemalca glede na pretekla posojila in njihova vračila, z 
razmerjem posojilojemalca med dolgom in dohodkom ter dokumentacijo, ki dokazuje 
dohodke posojilojemalca. Cena posojila oziroma višina obrestne mere se določi glede na 
oceno kreditnega tveganja in višino lastne udeležbe v vrednosti nepremičnine. Torej so 
prvorazredna posojila najeli komitenti, ki so bili visoko kreditno sposobni, pri katerih je 
bilo tveganje nevračila zelo nizko in so imeli ustrezno velik delež lastne udeležbe. Posojila 
so najeli po splošni obrestni meri, ki je veljala za hipotekarna posojila (Poteza, 2008, 
prosojnica 11).  Trg prvorazrednih posojil se deli na konformna posojila in na t.i. jumbo 
posojila, pri katerih je višina stanovanjskega kredita glede na povprečno vrednost ostalih 
stanovanjskih posojil nadpovprečno visoka. Pri konformnih posojilih je glavnica posojila 
manjša, obstaja državna garancija in listinjenje, kar pomeni, da se lahko prodajo 
državnosponzoriranim družbam, kot so Freddi Mac in Fannie Mae. Pri jumbo posojilih 
imajo posojilojemalci večjo glavnico in zasebne trge listinjenja, in sicer družbe, kot so 
Lehman Brothers, Bank of America  in Bear Stear. 

Trg neprvorazrednih posojil se deli na Alt-A posojila in drugorazredna posojila. Teh 
posojil ni možno prodati javnim družbam in nimajo njihove garancije. Za drugorazredna 
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posojila sta značilna manjša kreditna sposobnost in visoko razmerje med dolgom in 
dohodkom, kar poveča verjetnost zamude ali celo neplačila ter je tudi privedlo do težav na 
nepremičninskem trgu (Crouhy & Turnbull, 2008, str. 6–7). 

Trg drugorazrednih nepremičninskih posojil je v letu 2005 ustvaril 625 mrd USD posojil, 
kar je 20 odstotkov vseh nepremičninskih posojil. Na tem trgu ponujajo dve osnovni vrsti 
posojil, in sicer s fiksno obrestno mero (ang. fixed rate mortgage/FRM) in s prilagodljivo 
obrestno mero (ang. adjustable rate mortgage/ARM). Poleg klasične ponudbe je prisotnih 
tudi več hibridnih produktov, ki združujejo lastnosti obeh osnovnih vrst posojil, ter 
produktov, ki dajejo posojilojemalcu večjo svobodo pri vračanju posojila. Primer hibridnih 
produktov so posojila z začetno (nizko) fiksno obrestno mero, ki se po določenem obdobju 
spremeni v prilagodljivo obrestno mero, primer produktov z večjo svobodo odplačevanja 
pa so t. i. balonska posojila. V letih 2001−2006 je bilo kar 55−67 odstotkov vseh 
odobrenih drugorazrednih nepremičninskih posojil hibridnega ali balonskega tipa. Obe 
alternativi klasičnim produktom sta še posebej problematični v primeru drugorazrednih 
posojilojemalcev. Po eni strani so bile nizke fiksne začetne obrestne mere in možnost 
odloga vračanja posojila glavna prednost pri trženju teh posojil manj kakovostnim 
strankam, po drugi strani pa so bile prav te stranke najmanj kreditno sposobne (Rant, 
2009). Po letu 2004, ko je FED začel zaostrovati denarno politiko in so posojilodajalci še 
bolj zniževali standarde posojanja, so bila dana posojila izredno nizke kakovosti, praktično 
z zelo nizko oceno. Mnogo posojil se je odobrilo na podlagi posojilojemalčeve izjave o 
dohodku, brez preverjanja njegovega dohodka, premoženja ali zaposlitve. Ta posojila so 
poimenovali tudi ''NINJA posojila'' (ang. No Income, No Job, No Asset) (Kregel, 2008, str. 
13–14). Zaradi porasta drugorazrednih hipotekarnih posojil se je povečala potreba po 
aktivnem upravljanju kreditnega tveganja in uporabi instrumentov za prenos kreditnega 
tveganja. Globalne banke se tako nagibajo k poslovnemu modelu ''ustvari in prenesi'' (ang. 
originate and distribute business model). Pri tem modelu gre za razširjeno kreditiranje in 
prenos večine kreditnega tveganja na vlagatelje (Crouhy & Turnbull, 2008, str. 5). 

2.2 Izbruh finančne krize 
 
Trg hipotekarnih posojil je bil stabilen, dokler so bile obrestne mere nizke in so se 
odobravala dodatna hipotekarna posojila, ki so dvigovala cene nepremičnin (Kregel, 2008, 
str. 18). Izjemno nizke obrestne mere so vzpodbudile gradnjo in kupovanje nepremičnin, 
potrošnja na trgu nepremičnin pa je postala gonilo gospodarske rasti. Vrednosti 
nepremičnin so se povečevale, s čimer pa se je začel napihovati balon na trgu nepremičnin 
(Mah-hui Lim, 2008, str. 8–9).  
 
Cene nepremičnin v ZDA so od sredine devetdesetih let izkazovale eksponenten trend rasti 
in so do vrhunca leta 2006 zrasle skoraj za 200 odstotkov, vendar so se leta 2006 tudi 
počasi umirile in začele padati (Rant, 2009).  Rast cen nepremičnin in obrestne mere od 
leta 2000 do leta 2007 prikazuje slika 1. 
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Slika 1: Gibanje cen nepremičnin in obrestnih mer (2000-2007) 

 

Legenda: NAHB Indeks je indeks, ki meri setiment gradbenih podjetij. 

Vir: Poteza, 2008. 

Vzrok za padanje cen nepremičnin je bilo manjše povpraševanje zaradi manj odobrenih 
novih posojil. Ko okoliščine niso bile več ugodne, je bil najprej prizadet trg drugorazrednih 
posojil (Crouhy & Turnbull, 2008, str. 5–6). Vrednost nepremičnine je torej padla pod 
vrednost posojila, tako da posojilojemalci niso več želeli odplačevati dolga in so raje 
odstopali od pogodb. Dodatna ponudba nepremičnin, ki je izvirala iz teh predčasnih 
odstopov, je povzročila dodaten pritisk na znižanje cen in sprožila proces, ki je vodil k 
skokovitemu porastu zamud in neplačil pri servisiranju posojil (Rant, 2009). 
 
Poleg tega je v letu 2007 za veliko hibridnih ARM, izdanih v letu 2005, nastopil datum 
preoblikovanja fiksne obrestne mere v prilagodljivo, kar je še povečalo zamude in 
predčasne prekinitve hipotekarnega financiranja drugorazrednih posojil. Različne 
strukture, ki so lahko delovale samo v razmerah trajne rasti povpraševanja in cen, so se 
začele soočati s težavami. Hipotekarna posojila, ki so služila za zavarovanje hipotekarnih 
finančnih instrumentov, so se od posojilojemalcev začela vračati k posojilodajalcem 
(Kregel, 2008, str. 18–19). Hipotekarnih odplačil za pokritje hipotekarnih posojil ni bilo 
več, zato se je znižala vrednost drugorazrednih hipotekarnih finančnih instrumentov. Ko se 
je vedno več drugorazrednih posojilojemalcev znašlo v položaju, ko so bili nezmožni 
poravnavati pogodbene obveznosti, so bili vlagatelji v podrejenih razredih ali tranšah CMO 
(ang. collateralized mortgage obligation) prvi, ki so trpeli izgube. To je vodilo v izgubo 
zaupanja celo med vlagatelji AAA-razredov, ki dejansko niso izgubili nobenega denarja 
(Mah-hui Lim, 2008, str. 4). Nihče ni pravzaprav vedel, kje na trgu so bili s premoženjem 
zavarovani finančni instrumenti, vedelo se je le, da so vlagatelji razpršeni po vsem svetu. 
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Tako se je najprej začel rušiti trg CMO. Julija in avgusta 2007 so se pojavile težave hedge 
skladov. Nekateri so zaradi likvidnostnih težav morali ustaviti izplačila svojim vlagateljem, 
okoliščine pa so mnoge ponudnike drugorazrednih hipotekarnih posojil pripeljale do 
stečaja.  

Na podlagi vztrajnega padanja vrednosti nepremičnin (slika 2) in cen CMO so bonitetne 
agencije ugotovile, da so bile bonitetne ocene tovrstnih finančnih instrumentov pretirano 
optimistične. Temu so junija 2007 sledila znižanja bonitetnih ocen številnih finančnih 
instrumentov, ki so imela v ozadjih hipotekarna posojila (Kregel, 2008, str. 19). Znižanja 
bonitetnih ocen so bila velika. Zaradi vsesplošnega zanašanja vlagateljev na bonitetne 
ocene so le-ti ob zniževanju bonitetnih ocen določenih produktov izgubili zaupanje v 
bonitetne ocene zapletenih strukturiranih produktov, tudi tistih, ki niso bili neposredno 
povezani s trgom drugorazrednih hipotekarnih posojil. Ker se niso več želeli zanašati na 
storitve bonitetnih agencij, sami pa niso bili sposobni narediti lastne kreditne analize, so se 
preprosto umaknili s trga strukturiranih produktov. Veliko vlagateljev je spremenilo 
politiko investiranja in začelo vlagati samo v državne obveznice, kar je znižalo njihovo 
donosnost. Sprožil se je t. i. »beg h kakovosti« (Crouhy & Turnbull, 2008, str. 18).  

Slika 2: Ocena gibanja cen stanovanjskih nepremičnin v ZDA (2001–2008, Case-Shiller 
Composite-20 City Home Price Index*) 

 

Legenda:* Case-Shiller Composite-20 City Home Price Index  je indeks, ki meri 
dogajanje na stanovanjskem trgu in beleži spremembe v vrednosti nepremičnin v 20. 
različnih regijah v ZDA. Os y prikazuje % spremembe cen stanovanjskih nepremičnin na 
letni ravni. 

Vir: Poteza, 2008. 

Povečanje nenaklonjenosti tveganju, nelikvidnosti, dvomi trga v trdnost večjih finančnih 
institucij, vprašanja o kakovosti strukturiranih produktov in negotovost o makroekonomski 
napovedi so se medsebojno prepletali in spodbujali. Nadaljnje listinjenje je močno upadlo. 
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Listinjenje pomeni preoblikovanje naložb v vrednostne papirje in njihova prodaja na 
sekundarnem trgu (Poteza, 2008, prosojnica 18). Poleg tega se tako ustvari tržna povezava 
med posojilojemalci in vlagatelji. Ko so večje finančne institucije razkrivale velike izgube 
zaradi odpisov in ponovnega vrednotenja dvomljivih naložb, so se njihove kapitalske 
rezerve zmanjšale. Odpisi so še zaostrili posojilne pogoje, saj se je zmanjšal kreditni 
potencial in pripravljenost bank za posojanje, kar je vplivalo tudi na zmanjšanje potenciala 
rasti. 

Velik vpliv pa je imelo globalno in lokalno ekonomsko okolje v ZDA v letih pred krizo ter 
strukturne značilnosti modela financiranja nepremičninskega trga (t. i. “ustvari in 
prenesi”). Med makroekonomskimi dejavniki je potrebno izpostaviti plačilnobilančna 
ravnovesja, ki so se financirala z mednarodnimi kapitalskimi tokovi. Tako na primer 
primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance ZDA v zadnjih letih dosega 6 % ameriškega 
BDP in je financiran predvsem s kapitalskimi tokovi iz Azijskih držav in držav izvoznic 
nafte. Pomembno vlogo je odigrala tudi nizka donosnost lastniških vrednostnih papirjev 
zaradi občutnega padanja cen delnic ob sesedanju balona internetnih (ang. dot com) 
podjetij v letu 2000, kar je bila spodbuda za naložbe v nove instrumente z ugodnim 
razmerjem med tveganjem in donosnostjo. Nizke obrestne mere pa so bile spodbuda za 
najemanje posojil s strani tistih, ki si tega v normalnih razmerah ne bi mogli privoščiti 
(Rant, 2009).  

Med mikroekonomskimi dejavniki, ki so pripomogli k nastanku krize, so visoko tvegani 
posojilni produkti, saj so neklasična, fleksibilna posojila odprla dostop do kreditiranja 
širokemu razredu posojilojemalcev z visokim kreditnim tveganjem, pri čemer so 
podcenjevali tveganja v posojilnih produktih in tako tveganje, ki izvira iz specifične narave 
neklasičnih produktov, ni bilo v polni meri upoštevano. Plenilske posojilne prakse in široka 
dostopnost posojil sta dvigovali povpraševanje po nepremičninah in napihovali 
nepremičninski cenovni balon in s tem še dodatno pritegnili kreditne tokove. Tu je država 
naredila napako predvsem zaradi neustreznih standardov pri odobravanju posojil, saj so se 
posojila odobravala posameznikom brez ustrezne kreditne zgodovine, dokumentacije, celo 
brez rednega dohodka in je posojanje temeljilo na vrednosti nepremičnine in ne dohodkih. 
Zadnji dejavnik je listinjenje (sekuritizacija) in strukturirani proizvodi. Tudi tu se je 
podcenjevalo tveganje strukturiranih finančnih produktov, modeli za ocenjevanje tveganj 
so odpovedali zaradi večplastnega strukturiranja, razpršitve in nalaganja tveganja. 
Spremljanje tveganj strukturiranih finančnih produktov je bilo dodeljeno agencijam za 
ocenjevanje kreditnih tveganj, ki pri svojih ocenah niso tvegale z zastavo lastnega 
premoženja, razen ugleda, in so imele konflikt interesov z izdajatelji strukturiranih 
vrednostnih papirjev. Standardi pri listinjenju posojil in pravni okvir procesa listinjenja sta 
bila prav tako neustrezna in netransparentna (Rant, 2009). 

Zaključimo lahko, da je na nastanek krize vplivala večja dostopnost posojil, visoka rast cen 
nepremičnin, kar je vodilo v napihovanje  in nato v sesedanje cenovnega balona na trgu 
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nepremičnin, sočasno pa je prišlo do povečanja neodplačevanja stanovanjskih 
nepremičninskih posojil. Neplačila so bila najbolj akutna pri drugorazrednih stanovanjskih 
nepremičninskih posojilih, ki so bila nedavno odobrena. Poleg tega se je zaradi finančnih 
inovacij in finančnega vzvodja kreditno tveganje preneslo iz bank na celotno finančno 
industrijo, večje tveganje pa je vodilo do presežne ponudbe in ogromnih odpisov bank. To 
je povzročilo likvidnostne težave na medbančnem trgu, cena kratkoročnega denarja je 
močno narasla in banke niso bile pripravljene posojati denarja (Poteza, Razlogi za bančno-
finančno krizo, 2008, prosojnica 3–5). 

2.3 Potek finančne krize 
 
Potek finančne krize lahko razdelimo na tri faze. Faza izbruha krize se je začela v prvi 
polovici leta 2007, ko je krizo prvič mogoče zaslediti v javnih medijih, vendar je bil njen 
vpliv na finančne trge še zanemarljiv. V juliju in avgustu leta 2007 se je rekordno povečal 
delež neplačil na segmentu drugorazrednih nepremičninskih posojil. Takrat so se začeli 
prvi odpisi zaradi drugorazrednih nepremičninskih posojil, pojavili so se problemi hedge 
skladov, ki so bili vpleteni v sekundarni trg listinjenja. Nekaterim med njimi, Bear Stearns 
in BNPParibas, so zaradi likvidnostnih težav ustavili izplačila, kar pa lahko označimo za 
prvi resni izbruh krize (Poteza, 2008, prosojnica 27).  
 
V težavah so se znašli tudi institucionalni investitorji, ki so izvedene finančne instrumente 
kupovali (IKB, WestLB), eden izmed največjih samostojnih investitorjev, AHM, pa je 
bankrotiral.  Bonitetne agencije so začele sistematično zniževati ocene izvedenih finančnih 
instrumentov iz drugorazrednih nepremičninskih posojil, kar je pri institucionalnih 
investitorjih sprožilo val prodaj teh instrumentov. Počasi se je omajalo zaupanje v banke, 
saj ni bilo namreč jasno, koliko zunajbilančnih potencialnih obveznosti imajo lahko 
posamezne banke zaradi sponzoriranja obvodnih podjetij, ki so zbrana sredstva vlagala v 
ameriški trg drugorazrednih nepremičninskih posojil. Konec poletja 2007 se je zato močno 
zmanjšala likvidnost na medbančnem trgu, kar je mogoče pripisati dvema vzrokoma. Prvič, 
banke, ki so se zavedale svoje izpostavljenosti trgu drugorazrednih posojil, so v 
pričakovanju prihodnjih izgub začele oblikovati previdnostne likvidnostne rezerve. Drugič, 
banke, ki so imele presežke likvidnosti in bi jih v normalnih razmerah naložile na 
medbančni trg, zaradi asimetrije informacij niso bile pripravljene posojati denarja (ECB, 
2008). V zaostrene razmere so morale prvič resno poseči centralne banke, ki so poskušale z 
dodatno likvidnostjo zagotoviti normalno delovanje medbančnega trga (Rant, 2009).  
 
Oktobra 2007 je že 16 % drugorazrednih posojilojemalcev zamujalo za več kot 90 dni. 
Sledila je tudi prva objava več milijard odpisov največjih svetovnih bank, in sicer 
Citigroup 6,2 mrd $, Deutshe Bank 3 mrd $ in Merrill Lynch 7,9 mrd $ (Poteza, 2008, 
prosojnice 28–29). Slika 3 prikazuje delež zamude pri plačilu obroka na 90 dni 
drugorazrednih posojil v obdobju od 1998 do 2007. 
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Slika 3: Delež zamude pri plačilu obroka na 90 dni drugorazrednih posojil (1998–2007) 
 

 
Vir: Poteza, 2008. 

 
Drugo fazo krize označujejo tudi kot obdobje razdolževanja. V globalnem finančnem 
sistemu je prišlo do kopičenja izgub na podlagi naložb, povezanih z drugorazrednimi 
nepremičninskimi posojili. Začel se je t. i. proces zmanjševanja finančnega vzvoda (ang. 
deleveraging) oziroma postopka razdolževanja (ang. unwinding of credit), v katerem so se 
institucionalni investitorji zaradi manjše želje po tveganju hitro umikali iz naložb v 
strukturirane finančne produkte, izgube pa so absorbirale finančne institucije, udeležene v 
procesu listinjenja, vključno (zaradi nižjih cen) z investitorji. Likvidnost na medbančnem 
trgu se je v tej fazi nekoliko izboljšala, tako zaradi intervencij centralnih bank kot tudi 
zaradi najavljenih odpisov izgub, ki so pripomogli k večji transparentnosti finančnega 
sistema. Zaradi odpisov se je prvič pokazala tudi resna potreba po izboljšanju kapitalske 
ustreznosti finančnih institucij. Številne so se zato v tem obdobju dokapitalizirale, pri 
čemer so imeli pomembno vlogo t. i. skladi državnega premoženja (ang. sovereign wealth 
funds), (Rant, 2009). Abu Dabi je v nakup delnic Citigroup vložil kar 7,5 mrd $. Konec 
leta 2007 pa je ECB evropskim poslovnim bankam posodila 500 mrd $ za obdobje 
praznikov z namenom povečanja likvidnosti. V začetku leta 2008 so borzni indeksi po vseh 
svetu padli. Fed je dvakrat znižala obrestno mero, in sicer 22. januarja za 75 bazičnih točk 
na 3,5 % in 30. januarja za 50 bazičnih točk na 3 %. Odpisi so se nadaljevali, prišlo pa je 
tudi do reforme regulative v finančnem sektorju v ZDA (Poteza, 2008, prosojnica 29).  
 
Zadnja faza je faza razširitve, ki pa traja še danes. Proti koncu poletja 2008 se je začela 
globalna finančna kriza znova intenzivneje poglabljati. Proces zmanjševanja finančnega 
vzvoda je namreč prišel do točke, ko so zaradi izgub postale ogrožene sistemsko 
pomembne institucije. Za prelomni dogodek je mogoče označiti propad investicijske banke 
Lehman Brothers, ki je bila sistemsko pomembna banka in je izdala številne vrednostne 
papirje, povezane z ameriškim trgom nepremičninskih posojil. Stečaj je imel takojšnje 
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posledice, saj mu je približno v tednu dni sledil val prevzemov, nacionalizacij in 
preoblikovanj finančnih institucij ter izrednih ukrepov za zagotavljanje stabilnosti 
finančnega sistema. To je tudi drugo obdobje medbančnega likvidnostnega krča in hkrati 
predstavlja začetek kreditnega krča za nefinančna podjetja in gospodinjstva. Banke so 
zaradi pomanjkanja kapitala in denarja močno omejile posojilne aktivnosti, v nekaterih 
tržnih segmentih pa so jo celo začasno ustavile, s čimer je finančna kriza neposredno 
prehajala v delovanje realnega gospodarstva. Zaradi teh razlogov so se v reševanje 
intenzivno vključile centralne banke in države po vsem svetu.  Kriza se je iz Amerike 
preselila v Evropo in v majhne države, v zadnjem času pa se nevarno širi tudi na 
razvijajoče se trge  (Rant, 2009). Svetovni kreditni sistem je postal paraliziran in svetovna 
kriza je dobila vse večji zagon (Krugman, 2009, str. 184). 
 

Tabela 1: Število in struktura posojil v ZDA (2001–2007) 
 

Leto/ Posojila 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
        Velikost     
Število posojil (v 1000) 452 737 1258 1911 2274 1772 316 
Povprečna velikost posojila (v 1000 $) 126 145 164 180 200 212 220 
    Tip hipotekarnega posojila kot   
    delež vseh hipotekarnih posojil (v %) 
Posojila s fiksno obrestno mero – FRM (v %) 33,2 29 33,6 23,8 18,6 19,9 27,5 
Posojila s spremenljivo obrestno mero – ARM (v %) 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 
Hibridna posojila (ang. Hybrid) (v %) 59,9 68,2 65,3 75,8 76,8 54,5 43,8 
Napihnjena posojila (ang. Baloon) (v %) 6,50 2,5 0,8 0,2 4,2 25,2 28,5 
 

Vir: Yuliya Demyanyk, Otto Van Hemert, Understanding the Subprime Mortgage Crisis, 2008, str.7. 
 
Države so težave posameznih bank najprej reševale individualno, potem pa so se druga za 
drugo odločile za sistemski pristop (Rant, 2009). Danes so v uporabi trije načini reševanja 
finančnih institucij, ki so v finančni krizi postale nelikvidne in nesolventne. To vključuje 
možnost dokapitalizacije, prevzem izvzetih solventnih delov bankrotiranih institucij s 
strani konkurentov ter garancije za medbančne naložbe in povečanje garancij za depozite v 
bankah (Štiblar, 2009). Vsi omenjeni ukrepi so namenjeni vzpostavitvi zaupanja med 
finančnimi institucijami pa tudi ohranjanju zaupanja varčevalcev. Oboje je zelo pomembno 
za vnovičen zagon finančnega sistema, ki je potreben za preprečitev hujših posledic 
zaustavitve tokov kreditiranja na delovanje realnega gospodarstva (Rant, 2009). 

Kriza je zajela vsa gospodarstva sveta in močno vplivala na gospodarsko aktivnost držav. 
V razvitih državah je v drugi polovici leta 2008 realni BDP padel za 7,5 %, podobno je 
bilo tudi v letu 2009. Stopnjevanje krize je prizadelo tudi vzhodno Evropo in države 
razvite Azije zaradi padca trgovine in  tudi finančnih težav na domačih trgih omejenih 
držav. Kriza pa ni prizanesla tudi državam v razvoju (World Economic Outlook, 2009, 
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IMF). Z ohladitvijo gospodarske aktivnosti, so se znižali tudi pritiski inflacije. Cene 
surovin po vsem svetu so hitro padle, kar je zelo slabo za države izvoznice surovin, in sicer 
Azijo, Latinsko Ameriko in Afriko (World Economic Outlook, 2009, IMF).  

Poglabljanje kreditne krize po padcu Lehman Brothers, nenadna kriza hitro rastočih trgov, 
močno zmanjšanje zaupanja potrošnikov in ostalo, vse kaže na najhujšo recesijo v 
Združenih državah in po vsem svetu po začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja. Zelo 
zaskrbljujoče je, da politika nima nobenega trdnega oprijema in gospodarstvo se obotavlja, 
kljub večkratnim poskusom tistih, ki imajo politiko v rokah, da ga spet poženejo 
(Krugman, 2009, str. 179–180). Sedaj si bomo podrobneje pogledali dogajanje v državah v 
razvoju, posledice finančne krize ter njihove načine reševanja le-teh. 

 

3 DRŽAVE V RAZVOJU  
 
Največji skupini držav v razvoju sta Azija in Latinska Amerika. Azijske države so 
predstavljale za vse države v razvoju vzor predvsem zaradi njihovega modela uspešnega 
gospodarskega razvoja. Do nedavnega je bila Latinska Amerika simbol nestabilnosti in 
najpočasnejše gospodarske rasti med vsemi razvijajočimi se državami. Pred letom 1990 je 
bila tudi sinonim za inflacijo, vendar se ji je z nadzorom monetarne in fiskalne politike 
uspelo približati sprejemljivi ravni inflacije.  

 
3.1 Začetno stanje v državah v razvoju 
 
Na začetku 90-ih let je rast azijskih držav temeljila na prihrankih posamezne države in bilo 
je malo izposojanja iz tujine. Večina tujega kapitala, ki je prišla v državo, je bila v obliki 
neto tujih investicij, kar pomeni, da so tuja podjetja investirala v izgradnjo obratov v 
azijskih deželah, ponavadi za oskrbovanje izvoznih trgov (Krugman, 1999, str. 27). 
Kasneje pa je prišlo do odpiranja gospodarstev, kar je omogočilo večje kapitalske prilive, 
prišlo je do večanja investiranja in večje rasti gospodarstva. Azijska gospodarstva so imela 
številne skupne lastnosti, in sicer predvsem zaradi neverjetne hitre rasti teh gospodarstev, 
zelo visokih stopenj varčevanja, velikih kapitalskih prilivov, zadolževanja v tujini in 
režima fiksnega deviznega tečaja. Pravimo jim tudi azijski tigri (Krugman, 1999, str. 33). 
Tuji kapitalski prilivi so omogočili financiranje visokih stopenj rasti v azijski 
gospodarstvih. Z rastjo gospodarstev pa se je večal tudi primanjkljaj na tekočih računih 
trgovinskih bilanc teh gospodarstev. Kmalu so se začele pojavljati težave, saj je bil nadzor 
finančnega sistema slab, banke so bile zelo zadolžene in izpostavljene tveganjem. Države 
niso več mogle slediti razmeram na trgu. Sledil je padec izvoza, povečala sta se 
zadolženost in deficit na tekočem računu plačilne bilance. Azijske države je v 90-ih letih 
zajela kriza in jih pahnila vrsto let nazaj. 



12 
 

Kriza, ki je v devetdesetih letih zajela Azijo, pa je bila hkrati tudi vzrok, da so azijske 
države začele intenzivneje sodelovati in sprejele vrsto pomembnih strukturnih reform ter 
tako postale zelo uspešne, med njimi sta največji napredek doživeli ravno Indija in 
Kitajska. Azijske države so izboljšale kvaliteto življenja in znižale stopnjo revščine, 
nekoliko manj pa so bile uspešne v zniževanju inflacije, vendar v večini primerov niso bile 
izpostavljene hiperinflaciji. Monetarna politika je v teh državah izredno previdna, s 
pomočjo preudarnega vodenja fiskalne politike jim je uspelo znižati javni dolg. Poleg tega 
imajo te države zelo dobro razvito tehnologijo. K temu so pripomogli zapleten proces 
industrializacije, obsežen proces združitve izključene delovne sile na Kitajskem in v Indiji 
ter hitra integracija proizvodnega procesa. Novoindustrializirane države so imele nizko 
inflacijo in dobro fiskalno politiko. Obe regiji sta videli pomembnost mednarodne trgovine 
in tujih neposrednih investicij (Asian Development Bank,  2009, str. 12–14). 

Latinska Amerika je po dolgem obdobju nizke gospodarske rasti, stalnih kriz in 
nestabilnosti naredila velik korak naprej in gospodarstvo je začelo kazati prve resne znake 
okrevanja. Inflacija se je zmanjšala, monetarna in fiskalna politika sta se utrdili, stopnja 
revščine se je znatno znižala in trgovanje na mednarodnih trgih je oživelo. Latinska 
Amerika je hkrati ukinila nekatere ovire trgovanja in tako omilila pogoje trgovanja. 
Zmanjšala se je tudi odvisnost od privatnega dolžniškega kapitala, kar je bilo značilno za 
osemdeseta. To je poleg dohodkov zdomcev pripomoglo k znižanju bremena dolga. Ta 
trend se je okrepil skozi povečano pošiljanje delavcev v Azijo in Latinsko Ameriko (Asian 
Development Bank,  2009, str. 12–14).  
 
Vse zgoraj omenjene trditve so rezultat truda in naporov večih držav, katerih cilj je bila 
poenostavitev in spodbujanje delovanja tržnega sistema v 90-ih letih, kar vključuje reforme 
na področju davkov, javne finance, finančni sektor, trgovino, privatizacijo in trg delovne 
sile. Pozitiven učinek teh reform je bil dramatičen, kljub temu, da je nekaj držav zajela 
kriza (azijska kriza, Argentina, Brazilija in Mehika). S pomočjo teh okoliščin, izboljšane 
produktivnosti, obsežnega trga v Aziji in veliko neizkušene ter hitro učeče se delovne sile 
sta tako Azija kot Latinska Amerika postali zelo privlačni za tuje investitorje, saj so 
investitorji videli priložnost za vlaganje v blaginjo in razcvet teh regij. Države, kot so 
Brazilija, Kitajska, Indija in Mehika, so postale ključni igralci v mednarodnem dialogu 
(Asian Development Bank,  2009, str. 12–14). Rast BDP v  razvijajočih se državah  Azije, 
Latinske Amerike in na svetovni ravni grafično prikazuje slika 4. 

 
 
 
 

 
 

 



13 
 

Slika 4: Rast BDP v razvijajočih se državah Azije, v Latinski Ameriki in na svetovni ravni 
(1990–2008, v %) 

 

 

Legenda: V države NIE-s so vključene Hong Kong, Koreja, Singapur in Tajvan, med 
razvijajoče se države Azije sodijo Kitajska, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini in Tajska. 

Vir:  IMF, ECLAC. 

Stopnjo inflacije v  razvijajočih se državah  Azije, Latinske Amerike in na svetovni ravni 
grafično prikazuje slika 5. 

Slika 5: Inflacija (2002–2009, v %) 

 

Legenda: V države NIE-s so vključene Hong Kong, Koreja, Singapur in Tajvan, med 
razvijajoče se države Azije sodijo Kitajska, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini in Tajska. 

Vir: WEO, IMF, ECLAC. 
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Te države pa so se z začetkom gospodarske krize zopet znašle pred velikim izzivom, saj se 
je ravnovesje med finančno stabilnostjo in ekonomsko rastjo porušilo in leta konstante 
gospodarske rasti ter ekonomske blaginje so prekinjena.  

3.2 Začetek finančne krize v državah v razvoju  
 
Razvijajoče se države so se v obdobju neposredno po izbruhu finančne krize poleti leta 
2007 izkazovale kot relativno odporne na dogajanja na svetovnih finančnih trgih, vendar se 
je poglabljanje krize vse bolj intenzivno preneslo tudi v njihova gospodarstva (Mrak, 
2008).  
 
Številne države v razvoju so bile optimistične in prepričane, da jim bo uspelo ohraniti 
visoko gospodarsko rast, saj se je na začetku trend rasti cen proizvodov nadaljeval, tuje 
povpraševanje je bilo stabilno, težav s financiranjem banke in podjetja niso imela. 
Problemi so po njihovem mnenju zajeli le ZDA in nekaj drugih razvitih držav. Vendar se je 
zgodilo ravno nasprotno. Zaupanje v moč in neranljivost teh držav se je izkazalo za 
napačno in posledice krize lahko jasno opazimo tudi tam  (Asian Development Bank,  
2009, str. 3–4).  

Finančna kriza je dokaj neenakomerno prizadela posamezne regije razvijajočih se držav. 
Azijske države so v preteklih letih močno povečale svoje devizne rezerve in so bile 
relativno dobro pripravljene na zaostrene pogoje gospodarjenja. V letošnjem letu jih je 
prizadela predvsem rast inflacije in padec menjalnih razmerij ter seveda pešanje 
gospodarske rasti držav, kamor je usmerjenega največ njihovega izvoza (Mrak, 2008). 
Finančna kriza je prizadela države razvijajoče se Azije z veliko močjo in hitrostjo. Po drugi 
strani pa so do pred nekaj meseci države Latinske Amerike večinoma beležile izboljšanje 
pogojev  menjalnih razmerij kot posledico rasti cen surovin. Padanje njihovih cen, do 
katerega je prišlo v zadnjih mesecih, pa ponovno povečuje izpostavljenost držav iz te regije 
tveganjem, ki jih nosi s seboj gospodarska recesija v najbolj razvitih gospodarstvih sveta 
(Mrak, 2008).  

Države v razvoju so tako izpostavljene dvema šokoma, in sicer zmanjšanemu pritoku 
dolžniškega kapitala in občutno manjšemu izvoznemu povpraševanju zaradi recesije. 
Pomemben je tudi upad FDI (ang. Foreign Direct Investment). FDI je za nekatere države 
zelo pomemben vir tujega kapitala.  

Začetni pogoji držav v razvoju pa so se razlikovali od razmer v drugih državah. Nekaterim 
državam je kriza že trkala na vrata s prekomernimi krediti in zadolženostjo, kljub temu pa 
je bila večina razvijajočih se držav le nedolžni opazovalec. Za prvo skupino držav je 
značilna visoka stopnja zadolženosti, katere dolg bo potrebno prekonstrukturirati ali pa 
odpisati, še posebej nezavarovani dolg v tuji valuti oziroma denominiran dolg (Coping 
with the Crisis: Policy Options for Emerging Market Countries, 2009, IMF).   



15 
 

Težave s pridobivanjem zunanjih sredstev ter neravnovesje v plačilni bilanci med krizo 
lahko predstavlja za državo velik problem. Tipičen primer držav, ki jih je zadolženost 
prizadela, so Baltske države. Baltske države so v zadnjih dveh desetletjih močno 
napredovale in postale ene izmed najhitreje rastočih gospodarstev v Evropi. Plansko 
usmerjeno gospodarstvo se je umaknilo tržno usmerjeni gospodarski dejavnosti, sledila je 
hitra gospodarska rast in politična ter ekonomska integracija z zahodnimi državami.  
Stopnje zadolženosti v državah v razvoju brez Baltskih držav grafično prikazuje slika 6. 

 
Slika 6: Zunanji dolg/zadolženost (2002–2008, v % BDP) 

 

 
Legenda: Azija vključuje Kitajsko, Indijo, Indonezijo, Korejo, Malezijo, Filipine, Šrilanko 
in Tajsko. Evropa vključuje Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, 
Madžarsko, Izrael, Litvo, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Slovaško, Slovenijo, Turčijo in 
Ukrajino. Med države Latinske Amerike in Karibe sodijo Argentina, Brazilija, Čile, 
Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, 
Jamajka, Mehika, Panama, Peru, Urugvaj in Venezuela. Afrika/Srednji vzhod/Centralna 
Azija vključujejo Alžirijo, Egipt, Jordanijo, Kazahstan, Libanon, Maroko, Pakistan, Južno 
Afriko in Tunizijo. 

Vir:  IMF WEO database. 
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Stanje tekočega računa v državah v razvoju grafično prikazuje slika 7. 

Slika 7: Stanje tekočega računa (2002–2008, v % BDP) 

 

 

Legenda: Azija vključuje Kitajsko, Indijo, Indonezijo, Korejo, Malezijo, Filipine, Šrilanko 
in Tajsko. Evropa vključuje Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, 
Madžarsko, Izrael, Litvo, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Slovaško, Slovenijo, Turčijo in 
Ukrajino. Med države Latinske Amerike in Karibe sodijo Argentina, Brazilija, Čile, 
Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, 
Jamajka, Mehika, Panama, Peru, Urugvaj in Venezuela. Afrika/Srednji vzhod/Centralna 
Azija vključujejo Alžirijo, Egipt, Jordanijo, Kazahstan, Libanon, Maroko, Pakistan, Južno 
Afriko in Tunizijo. 
 

Vir:  IMF WEO database. 
 
 
 
3.3 Vpliv finančne krize na razvijajoče se države 
 
Napoved za razvijajoče se trge je bila na začetku leta 2008 zelo obetavna, saj so napovedali 
pozitivno rast gospodarstva. Bruto domači proizvod naj bi se v razvijajočih se državah 
Azije povečal za 9 % , v Latinski Ameriki za 4,5 % in inflacija naj ne bi presegla 5,5 %. Z 
začetkom gospodarske krize so se okoliščine spremenile tudi za razvijajoče se trge in kriza 
je kot smo že omenili zajela tudi ta sklop držav. Stopnja rasti v teh državah naj bi bila po 
napovedih pod 6,5 %, kar je eno odstotno točko manj kot znaša povprečje zadnjih šest let. 
Stopnja rasti v Aziji je bila 7,8 %, prav tako eno odstotno točko manj kot v zadnjih šestih 
letih, medtem ko pa je stopnja rasti v Latinski Ameriki znašala 3,8 %, kar je precej manj 
kot zadnjih pet let. Inflacija se je v letu 2007 povečala v skladu z rastjo cen surovin in je 
skoraj dosegla 10 %. Ta trend je bil močnejši v Aziji kot v Latinski Ameriki. V drugi 
polovici leta 2008 je večino držav prizadelo tudi nihanje in upad vrednosti domačih valut. 
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Konec leta 2008 se je inflacija nekoliko zmanjšala, saj je upadel pritisk na cene (Asian 
Development Bank,  2009, Major contagion and a shocking loss of wealth, str. 14). 

Problemi finančnega sektorja v industrijsko razvitih državah se odražajo v vse višjih 
stroških kapitala tudi za države v sicer hitro rastočih delih sveta, v vse težjem dostopu 
subjektov iz teh držav do svežega kapitala ter v zmanjšanem zanimanju investitorjev za 
kupovanje njihovih sicer visoko donosnih vendar bolj tveganih vrednostnih papirjev. 
Številne razvijajoče se države so v zadnjem obdobju beležile neto odlive portfeljskih 
investicij in dobičkov iz naslova direktnih tujih investicij. Veliki padci borznih indeksov, 
ki so značilni za razviti del sveta, tako vse bolj postajajo tudi del vsakdanjika razvijajočih 
se držav (Mrak, 2008, Vpliv zaostrovanja finančne krize na države centralne in 
jugovzhodne Evrope). Slika 8 prikazuje znižanje neto pritoka kapitala. 

Slika 8: Neto pritok kapitala (2000–2010, v % BDP) 

 

Legenda: Azija vključuje Kitajsko, Indijo, Indonezijo, Korejo, Malezijo, Filipine, Šrilanko 
in Tajsko. Evropa vključuje Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, 
Madžarsko, Izrael, Litvo, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Slovaško, Slovenijo, Turčijo in 
Ukrajino. Med države Latinske Amerike in Karibe sodijo Argentina, Brazilija, Čile, 
Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, 
Jamajka, Mehika, Panama, Peru, Urugvaj in Venezuela. Afrika/Srednji vzhod/Centralna 
Azija vključujejo Alžirijo, Egipt, Jordanijo, Kazahstan, Libanon, Maroko, Pakistan, Južno 
Afriko in Tunizijo. 

Vir:  IMF WEO database. 
 

Nosilci ekonomske politike v razvijajočih se državah so se prisiljeni soočiti tudi z močnim 
znižanjem gospodarske rasti v njihovih največjih gospodarskih partnerjih ter z naraščanjem 
inflacije.  Vzrok  za inflacijo so rast cen nafte in drugih surovin v preteklih letih. Nekatere 
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med državami se soočajo posledično tudi s hitro naraščajočimi plačilnobilančnimi 
primanjkljaji (Mrak, 2008). Gospodarska rast v razvijajočih se državah se je v letu 2009 
zmanjšala skoraj za polovico in bo tako po napovedih v Latinski Ameriki pod 1. %. 
Posledice recesije so vidne tudi v novoindustrializiranih državah, občutno nižjo stopnjo 
gospodarske rasti pa so imeli v skupini razvijajočih se držav v Aziji, vendar naj bi se 
stopnja kljub temu gibala okoli 5 %, predvsem na račun Kitajske in Indije (Asian 
Development Bank, 2009, str. 4).  Pogoji najemanja posojila so se zaostrili, prav tako se je 
močno zmanjšalo agregatno povpraševanje. Padec BDP po izbranih državah grafično 
prikazuje slika 9. 

Slika 9: Rast BDP (2000–2010, v %) 

 

Legenda: Azija vključuje Kitajsko, Indijo, Indonezijo, Korejo, Malezijo, Filipine, Šrilanko 
in Tajsko. Evropa vključuje Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, 
Madžarsko, Izrael, Litvo, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Slovaško, Slovenijo, Turčijo in 
Ukrajino. Med države Latinske Amerike in Karibe sodijo Argentina, Brazilija, Čile, 
Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, 
Jamajka, Mehika, Panama, Peru, Urugvaj in Venezuela. Afrika/Srednji vzhod/Centralna 
Azija vključujejo Alžirijo, Egipt, Jordanijo, Kazahstan, Libanon, Maroko, Pakistan, Južno 
Afriko in Tunizijo. 

Vir:  IMF WEO database. 
 

Slika 10 grafično prikazuje padec stopnje rasti BDP v kombinaciji z upadanjem 
proizvodnje na Japonskem, v novoindustrializiranih državah, razvijajoči se Aziji in v svetu. 
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Slika 10: Realna rast BDP (1990–2010, v %) in industrijska prozivodnja (2000–2009) 

 

Legenda: V države NIE-s so vključene Hong Kong, Koreja, Singapur in Tajvan, med 
razvijajoče se države Azije sodijo Kitajska, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini in Tajska. 

Vir:  WEO database. 

Upad svetovnega povpraševanja je prizadel zlasti dobrine kot so avtomobili, elektronika in 
druge potrošne dobrine, ki so pomemben del proizvodne strukture v Južni Aziji. Vplive na 
gospodarstva grafično prikazuje slika 11. 

Slika 11: Izvoz in sestava izvoza (2000–2009) 

 

Legenda: V države NIE-s so vključene Hong Kong, Koreja, Singapur in Tajvan; med 
razvijajoče se države Azije sodijo Kitajska, Indija, Indonezija, Malezija, Filipini in Tajska; 
Azijskih 5 vključuje Indonezijo, Malezijo, Filipine, Tajsko in Vietnam. 

Vir:  WEO database. 
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V Aziji in Latinski Ameriki ter Vzhodni Evropi in Rusiji so cene izdelkov padle na 
polovico najvišje vrednosti, povpraševanje po proizvodih je ostro upadlo in tečaji valut so 
občutno izgubili na vrednosti (Asian Development Bank, 2009, str. 3–4). Menjalna 
razmerja med državami so se poslabšala, kar grafično prikazuje slika 12. 

Slika 12: Menjalna razmerja 

 

Legenda: Azija vključuje Kitajsko, Indijo, Indonezijo, Korejo, Malezijo, Filipine, Šrilanko 
in Tajsko. Evropa vključuje Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, 
Madžarsko, Izrael, Litvo, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Slovaško, Slovenijo, Turčijo in 
Ukrajino. Med države Latinske Amerike in Karibe sodijo Argentina, Brazilija, Čile, 
Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, 
Jamajka, Mehika, Panama, Peru, Urugvaj in Venezuela. Afrika/Srednji vzhod/Centralna 
Azija vključujejo Alžirijo, Egipt, Jordanijo, Kazahstan, Libanon, Maroko, Pakistan, Južno 
Afriko in Tunizijo. 

Vir:  IMF WEO database. 

 

Padec gospodarske aktivnosti v razvitih gospodarstvih je povezan s poslabšanjem 
stabilnosti na finančnih trgih in z neposrednim vplivom na povpraševanje po dobrinah in 
storitvah. Znižanje cen surovin se je odrazilo v ostrem padcu izvoza v Latinsko Ameriko in 
nekatere dele Azije.  Padec mednarodnega povpraševanja bo imel velik vpliv, saj so te 
države  zelo odvisne od izvoza surovin in storitev (Asian Development Bank,  2009, str. 
15). Slika 13 grafično prikazuje vpliv finančne krize na izvoz blaga in storitev. 
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Slika 13: Izvoz blaga in storitev, izražen v % BDP 

 

Legenda: Azija vključuje Kitajsko, Indijo, Indonezijo, Korejo, Malezijo, Filipine, Šrilanko 
in Tajsko. Evropa vključuje Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, 
Madžarsko, Izrael, Litvo, Poljsko, Romunijo, Rusijo, Slovaško, Slovenijo, Turčijo in 
Ukrajino. Med države Latinske Amerike in Karibe sodijo Argentina, Brazilija, Čile, 
Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, 
Jamajka, Mehika, Panama, Peru, Urugvaj in Venezuela. Afrika/Srednji vzhod/Centralna 
Azija vključujejo Alžirijo, Egipt, Jordanijo, Kazahstan, Libanon, Maroko, Pakistan, Južno 
Afriko in Tunizijo. 

 Vir:  IMF WEO database. 

Vidimo torej, da je finančna kriza hitro prestopila meje ZDA in pustila močan pečat tudi v 
Aziji. Cene premoženja in vrednosti delnic so padle, prav tako so padli indeksi na 
finančnih trgih, narasle pa so obrestne marže. Trgi nepremičnin so bili pod velikim 
pritiskom v številnih ekonomijah (Singapur, Kitajska). Tečaji valut so depreciirali v večini 
držav v razvoju. V novoindustrializiranih državah se je stopnja rasti znižala med 10 in 25 
%. Tudi južnoazijske države so močno prizadete. Vse to je povezano z zmanjševanjem 
povpraševanja po trajnih dobrinah (ang. durable goods) in kapitalnih dobrinah (ang. capital 
goods) v državah, ki ne sodijo med razvita gospodarstva Azije. Kitajsko in Indijo je prav 
tako prizadelo zmanjšanje izvoznega povpraševanja, vendar je gospodarstvo obeh držav 
nadaljevalo z rastjo, saj sta manj odprti (World Economic Outlook, 2009, str. 71–72). 
Dogajanje na Kitajskem in v Indiji si bomo podrobneje pogledali malo kasneje. 

3.4 Posledice krize za finančni sistem 
 

Vpliv gospodarske krize na lokalne finančne trge lahko preučimo iz različnih vidikov. 
Temelj je ocena podjetij, ki kotirajo na borzi, analiza splošnih pogojev v bančnem sistemu, 
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problemov zunanjega financiranja, investicij ekonomskih agentov itd. Borze razvijajočih 
se držav so bile bolj prizadete kot trgi v razvitih državah. Padec borznih indeksov je bil 
zelo močan od sredine leta 2008, v nasprotju z ZDA in EU, kjer se je recesija začela  v 
drugi polovici leta 2007. SP 500 (ZDA) je padel za 36 % od junija pa do konca leta 2008 in 
japonski Nikkei indeks je padel za 36 %. Med azijskimi državami so vrednosti na trgu 
upadle za 36 % v Koreji, 41 % v Indiji in 48 % na Kitajskem. V Braziliji je borzni indeks 
padel za 49 % in v Mehiki za 29 % (Asian Development Bank, 2009, str. 17–18).  

Tudi valute so depreciirale. Glede na ameriški $ je v zadnjih šestih mesecih leta 2008 
brazilski real padel za 45 %, mehiški peso za 35 % in argentinski peso za 14 %. V Aziji, 
kjer je realni devizni tečaj apreciiral manj med izbruhom krize (15 % v državah razvijajoče 
se Azije in približno 10 % v novoindustrializiranih državah), je bila depreciacija veliko 
manjša, na Kitajskem skoraj ni bilo sprememb, 12 % v Indiji in 20 % v Koreji. Devalvacije 
posameznih valut so bile posledica krepitve ameriškega dolarja in hkrati znižanja 
svetovnega povpraševanja za izdelke iz Azije in Latinske Amerike in močnih negativnih 
pritiskov na finančne trge teh regij (Asian Development Bank, 2009, str. 17).   

Tabela 2 prikazuje spremembe borznih indeksov in spremembe deviznega tečaja v izbranih 
državah. 

Tabela 2: Devizni trgi izbranih držav in spremembe deviznega tečaja 

Države Spremembe borznih indeksov od 
junija do decembra 2008 (%) 

Spremembe deviznega tečaja od 
junija do decembra 2008   
(apreciacija (+); %) 

Hong Kong -40 1 
Kitajska  -48 1 
Indija -41 -13 
Južna Koreja -36 -20 
Argentina -51 -13 
Brazilija -49 -31 
Mehika -29 -26 
Japonska -36 18 
Evro območje -37 -11 
ZDA (S&P500) -36 -- 

Vir: Bloomberg, market data. 
 
V večini azijskih držav, torej v Koreji, Indiji in na Kitajskem, ter Braziliji in Mehiki, ki sta 
del Latinske Amerike, so podjetja vlagala predvsem v derivate. Padec cen po svetu in 
devalvacija lokalnih valut so imele pomemben vpliv na finance teh podjetij in zato so 
njihove cene delnic trpele, močan pa je bil tudi pritisk na devizni trg (Asian Development 
Bank, 2009, str. 18). 

S pomočjo fiskalnih in monetarnih ukrepov države so se pogoji izboljšali in posledično je 
bila zadnja četrtina leta 2008 bolj optimistična. Dogajanje na finančnih trgih je še vedno 
negotovo, saj še vedno obstaja dvom in negotovost glede zmožnosti Latinske Amerike in  
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Azije za doseganje takih pritokov iz tujine kot v preteklosti. Zaradi povečane pričakovane 
tveganosti investicij so se povečale premije, s predvsem izrazitim povečanjem za 
Argentino, Ekvador in Venezuelo. V primeru teh držav je bil vzrok tveganja padec cen na 
mednarodnih trgih, povezan z makroekonomsko politiko, ki je znana kot šibka (Asian 
Development Bank, 2009, str. 18). 

Komercialne banke v Latinski Ameriki so se znašle v težavah, saj so se zunanji viri 
financiranja močno znižali. Te banke namreč niso vlagale v slabe finančne instrumente. 
Osredotočene so predvsem na domače trge in niso izpostavljene tveganju, kot so finančne 
institucije bolj naprednih držav v Aziji, kjer je bančni sistem bistveno večji in se banke bolj 
nagibajo k naložbam v slabe finančne inštrumente, z izjemo Indije med večjimi državami. 
Latinska Amerika ima strog nadzor in močne regulacije, kar pa je podedovala iz kriz v 
zadnjih desetih, petnajstih letih. V Aziji lahko pride do težav zaradi kombinacije nižjega 
izvoza v povezavi  z obstoječimi slabimi zakoni (Asian Development Bank, 2009, str. 18). 

Zaradi velikega pomena tujega kapitala, tako posojilnega kot tudi tujih investicij, ter težav 
s prilivi le-tega zaradi negotovosti, povezane z domačimi gospodarstvi in globalnimi 
težavami, je mogoče pričakovati, da bo negativni vpliv gospodarske krize še vztrajal 
(Asian Development Bank, 2009, str. 19). 

3.4.1 Izgube na finančnih trgih 
 
Med leti 2003 in 2007 je vrednost finančnih naložb rasla hitreje kot BDP, posledično se je 
razmerje med finančnimi naložbami in BDP povečalo za 45 %. To premoženje vključuje 
finančne instrumente, zavarovane s hipoteko (s hipoteko zavarovani vrednostni papirji 
(ang. mortgage backed securities-MBS), in dolgove, zavarovane s hipoteko (ang. 
collateralized debt obligations-CDO). Ne vključujejo izvedenih finančnih instrumentov, 
kar še dodatno poveča velikost finančnih trgov.  

Tabela 3 prikazuje ocene možnih izgub zaradi krize, ki je zajela Azijo in Latinsko Ameriko 
konec leta 2008. Podatki temeljijo na podatkih o velikosti finančnih trgov konec leta 2007, 
ki so bili vključeni v poročilo o globalni finančni stabilnosti. Tabela prikazuje vpliv 
depreciacije tečaja, padca v cenah na borzi, znižanje vrednosti privatnega in javnega dolga 
in vpliva depreciacije na depozite. Ocena ne vključuje izgube vrednosti  naložb, ki jih 
imajo lokalni investitorji v tujini. Kljub temu so ocenjene izgube velike, saj je Latinska 
Amerika izgubila skoraj 57 % BDP (US$ 2000 milijard) in razvijajoče se države Azije ter 
novoindustrializirane države 109 % BDP (US$ 9000 milijard). Take izgube bodo imele 
ogromen vpliv na domačo potrošnjo. Zniževanje  menjalnih razmerij in s tem izvoza bo 
poslabšalo celotno situacijo, saj se bo prihodek znižal za 2 do 2,5 % BDP. Gospodarska 
rast razvijajočih se trgov naj bi v letu 2009 padla za 3 %, pri čemer narašča tudi stopnja 
revščine. Država bo morala vzpostaviti ravnotežje med finančno stabilnostjo in oživitvijo 
ekonomskega razvoja (Asian Development Bank, 2009, str. 20). 
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Tabela 3: Azija in Latinska Amerika: Izgube zaradi finančne krize 
 

Države Vrednost konec 
leta 2007 (v $) 

Izguba (v  %) 
od konca leta 
2007 

V MRD $ %  BDP Opombe 

Latinska Amerika           
Kapitalizacija dev. trga 2292 55 % 1261 34.1 1/ 
Javni in privatni dolg 1456 20 % 291 7.9 2/ 
Premoženje bank 1989 29 % 567 15.3 3/ 
Celotno premoženje  5737 2119 57.33  
Razvijajoča se Azija 
in NIC-s  

     

Kapitalizacija dev. trga 13782 52 % 7167 81 4/ 
Javni in privatni dolg 4504 15 % 676 7.6 5/ 
Premoženje bank 9382 19 % 1783 20.2 2/ 
Celotno premoženje  27670 9625 108.8  

 
 
Legenda: 1/ predvideva povprečno izgubo vrednosti v višini 40 % in 25 % depreciacijo; 2/ 
predvideva povprečno izgubo vrednosti v višini 20 %; 3/ predvideva 5 % padec vrednosti 
lokalne valute in 25 % depreciacijo; 4/ predvideva povprečno izgubo vrednosti v višini 50 
% in 10 % depreciacijo; 5/ predvideva povprečno izgubo vrednosti v višini 15 %; 
novoindustrializirane države vključujejo Republiko Korejo, Hong Kong, Tajvan in 
Singapur. 

Vir: Global Financial Stability Report(IMF, October2008), Bloomberg news. 

3.4.2 Načini reševanja 
 
Glavna naloga je torej poiskati ustrezne rešitve, s katerimi bi lahko rešili prekomerno 
zadolženost in pospešili okrevanje gospodarstva. Uporabimo lahko štiri elemente, in sicer: 

1. večje državno financiranje,  

2. spremembe v stečajni zakonodaji, ki bi zmanjšale neučinkovitosti stečajnih postopkov,  

3. omilitev restriktivne monetarne politike za spodbujanje gospodarske dejavnosti, 
istočasno pa varujejo pred prekomerno depreciacijo valute in s tem povezanimi 
posledicami v plačilni bilanci bilance stanja in 

4.  vodenje ekspanzivne denarne politike, ne da bi bila ogrožena politična verodostojnost 
in vzdržnost javnih financ, (Coping with the Crisis: Policy Options for Emerging 
Market Countries, 2009, str. 3). 

Nesolventnost. Financiranje in zunanji vplivi na povpraševanje so povzročili občutno 
znižanje pritiskov na valute držav v razvoju. Bilančne težave, ki so bile posledica krize, so 
zelo obremenile podjetja in s tem gospodinjstva in tveganje k vsesplošni nesolventnosti se 
zato povečuje. Zato je bistveni element politike, da zagotovi ustrezen pravni in 
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institucionalni okvir, ki bi pospešil ponovno kreditno dinamiko in s tem tudi možnosti 
refinanciranja. Mehanizmi, ki jih določena država uporablja za rekonstrukturiranje dolga, 
morajo biti prilagojeni razmeram v vsaki državi posebej, pri čemer je potrebno paziti na 
morebitne vplive ukrepov na priliv/odliv tujega kapitala in izogibati se je potrebno 
negativnemu čezmejnemu prelivanju kapitala. Ti mehanizmi lahko pripomorejo k večji 
učinkovitosti monetarne politike, z zniževanjem negativnega učinka depreciacije 
menjalnega tečaja zaradi nezavarovanja pred tečajnimi tveganji. V praksi, kjer je prisotna 
velika zadolženost, bo po vsej verjetnosti velika potreba po višjih proračunskih izdatkih, ki 
bodo pomagali zagotoviti solventnost v osnovnih finančnih sistemih, bo pa seveda zato  
manj prostora za konvencialno proračunsko potrošnjo v smislu standardnih keynesijanskih 
ukrepov (Coping with the Crisis: Policy Options for Emerging Market Countries, 2009, str. 
3). 

Monetarna politika. Osnovna usmeritev monetarne politike v državah v razvoju je 
omilitev deflacijskih pritiskov. Centralne banke pa morajo biti pri urejanju monetarne 
politike pozorne tudi na kompromis med ugodnostmi, ki jih prinašajo nižje obrestne mere 
in šibkejši devizni tečaj za gospodarsko aktivnost in izvoz, in tečajnimi tveganji, 
povezanimi z nezavarovanimi sredstvi v bilancah. Vprašanje je ali dovoliti podcenjenost 
valute, povezano s številnimi dejavniki, in sicer začetno precenjenost nacionalne valute, 
režimom deviznega tečaja, stanja v podjetjih (strukture financiranja in vloge tujega 
kapitala), kakor tudi z možnostjo prenosa krize v druge države. Nižje obrestne mere, tuje 
posredovanje v devizni tečaj in v nekaterih primerih lahko uporabimo količinske meritve 
za dosego primerne stopnje monetarne politike in stabilnosti deviznega tečaja (Coping with 
the Crisis: Policy Options for Emerging Market Countries, 2009, str. 5). 

Fiskalna politika. Naloga ekspanzivne fiskalne politike države je podpiranje gospodarske 
rasti. V primerih, kjer je zadolženost države velika, bo le-ta del fiskalnega prostora 
namenila  za reševanje te zadolženosti in plačilu  finančnih dokapitalizacijskih stroškov.  
Banke bi lahko dokapitalizirali potem, ko so že utrpele izgube ali pa bi hipoteke v tuji 
valuti spremenili v domačo valuto in banki prihranili izgubo. Fiskalni multiplikatorji so v 
državah v razvoju manjši in zato je manjši tudi vpliv fiskalnih spodbud na gospodarsko 
aktivnost. To pa zahteva uporabo različnih ukrepov fiskalne politike, ki bi lahko vsebovali 
tudi nekatere neobičajne korake kot npr. zagotovitev kreditnih garancij pri domačem 
zadolževanju (Coping with the Crisis: Policy Options for Emerging Market Countries, 
2009, str. 3). 

3.4.3 Napovedi za prihodnost 
 
Borze v večini razvijajočih se trgov so si po velikem zlomu, ki smo mu bili priča v letu 
2008, zelo hitro ponovno opomogle in s strmo rastjo tečajev pustile razvite trge daleč za 
seboj.  Razvijajoči se trgi rastejo 4- do 5-krat hitreje kot razvite države, podobno je tudi z 
rastjo BDP (slika 14). Za to je kriva vrsta dejavnikov. V nasprotju z 80. in 90. leti 
prejšnjega stoletja se je globalna gospodarska in finančna kriza tokrat začela v industrijskih 
državah. Razvijajoče se trge so negativni pretresi, ki so prihajali iz razvitih držav, sicer 
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prizadeli, vendar bodo morali strukturne probleme, zaradi katerih je do njih prišlo, rešiti v 
ZDA in Evropi. Poleg tega velja, da so postali razvijajoči se trgi v zadnjih desetletjih z 
gospodarskega stališča veliko robustnejši. Zaradi primerjalno nizke stopnje zadolženosti in 
finančne moči naj bi krizo praviloma prestali bolje kot razviti trgi, njihova gospodarska 
rast pa naj bi bila tudi v prihodnosti krepkejša. Obsežne valutne rezerve in gospodarska 
stabilnost marsikje omogočajo več manevrskega prostora za ukrepe fiskalne politike, kot 
ga ima večina industrijskih držav. Zaradi tega prihaja trenutno neobičajno velik delež 
gospodarskih impulzov prav iz držav v razvoju (Raiffeisen Banka, 2009). 

 
Slika 14: Razvijajoči se trgi rastejo zelo hitro (1982–2012, realna rast BDP v %,  

povprečje 3. let), prav tako BDP (1982–2012, sta odklon rasti BDP, povprečje 3. let) 

 

Vir: IMF WEO, DB Research. 

Za razvijajoče se države Azije se pričakuje nadaljevanje gospodarske rasti, še posebej  
Indije in Kitajske.  

Slika 15: Rast osebne potrošnje in delež osebne potrošnje v BDP v izbranih državah , v %, 
2008 

 

Opomba: x-os: Privatna potrošnja, %  BDP (2008); y-OS: Realna rast BDP, % (povprečje 2009–14)  

Vir: World Bank, IMF, IHS Global Insight, nat. sources, DB Research. 
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Okrevanje je napovedano šele leta 2010, predvsem zaradi izboljšanja svetovne 
gospodarske rasti in dvigom ekspanzivne fiskalne in monetarne politike. Vendar rast ne bo 
tako hitra in močna kot v preteklih letih, kar je prikazano na  sliki 16. 

Slika 16: Leta hitre gospodarske rasti se ne bodo ponovila (2004–2012, letne stopnje rasti 
BDP, %) 

 

Vir: IMF WEO, DB Research. 

 

Slika 17 pa prikazuje rast BDP v Aziji, Latinski Ameriki in ostalih izbranih področjih.  

 
Slika 17: Rast BDP izbranih regij (2004–2012, realne letne stopnje rasti BDP; %) 

 

Vir:  DB Research. 
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4 KITAJSKA IN INDIJA 
 
Kitajska in Indija postajata vedno močnejša poslovnoekonomska in gospodarska rivala. 
Visoka gospodarska rast, ki jo uživa Kitajska, ogroža visoko gospodarsko rast Indije. 
Kitajska je gospodarsko močnejša na področju proizvodnje in infrastrukture, Indija pa kaže 
svojo moč v storitvah in informacijski tehnologiji. Obe državi kažeta tudi velike apetite po 
surovi nafti, premogu in železovi rudi. Rivalstvo se kaže tudi v pridobivanju tujega 
kapitala, predvsem iz ZDA, Evrope in Japonske. Glede na rivalstvo in boj za prevlado, ki 
vlada med državama, težko verjamemo, da bi Kitajska in Indija lahko dobro sodelovali in 
postali zelo močni gospodarski partnerici (Furlan, 2008, Kitajska & Indija, moč dveh 
zaveznic in tekmic). 

Indija in Kitajska sta bili ob izbruhu gospodarske krize zelo daleč od samega epicentra 
dogajanja. Nobena izmed držav ni bila neposredno izpostavljena dogajanju na ameriškem 
trgu sekundarnih nepremičninskih posojil ali pa kakor koli povezana s podjetji, ki so 
propadla (IMF, 2009; Misra, 2009). Do avgusta 2008 sta bili obe državi imuni na finančno 
krizo, ki se je začela v ZDA, s padcem družbe Lehman Brothers septembra 2008 pa je 
finančna kriza dosegla tudi Indijo in Kitajsko (Kumar, 2009).  Posledici sta bili zmanjšanje 
trga investicij in padec povpraševanja po izvozu. 

4.1 Predstavitev Kitajske 
 
Kitajska je bržkone komunistična  in ljudska samo še po imenu. Po tridesetih letih 
neverjetnega razvoja vedno bolj postaja tovarna sveta, njeno gospodarstvo raste, ogromno 
prebivalstvo pa še povečuje težo kitajske moči (Ornik, 2009,  Kitajsko stoletje je pred 
nami. Ali pa tudi ne). Kitajska meri 9.561.000 kvadratnih kilometrov in je po površini 
tretja največja država na svetu. Razdeljena je na 22 provinc, štiri mestne uprave in pet 
avtonomnih regij. Ustanovljena je bila leta 1949 s strani kitajske komunistične partije, 
katere prvi predsednik je bil Mao Zedong.  Z 1,328 milijarde prebivalstva je najbolj 
obljudena država na svetu. Prebivalstvo se kljub nekaterim vladnim omejitvam števila 
rojstev poveča letno za okoli 10 milijonov, vendar se rast upočasnjuje.   

V obdobju 2004–2008 je Kitajska imela visoko 10,8 odstotno realno gospodarsko rast. 
Celoten BDP države je v letu 2008 dosegel 2.952 milijarde evrov. Kljub relativno visokim 
stopnjam gospodarske rasti zaradi skromnega financiranja šolstva primanjkuje 
kvalificirane delovne sile. Ljudska Republika Kitajska je enopartijska država, ki ji vlada 
Kitajska komunistična partija (JAPTI, 2009, Izvozno okno – Kitajska). 

Kitajska je največji svetovni proizvajalec premoga, svinca, cinka, kositra, pšenice in riža, 
ima pa tudi velike naravne zaloge hidroelektrične energije. Velike zaloge nafte, ki so bile v 
začetku 80-ih let glavno gonilo zunanje trgovine, ko je Kitajska pod Deng Xiaopingom 
začela uvajati prve vidnejše gospodarske spremembe, so v zadnjih letih izčrpane oziroma 
neizkoriščene, saj ni bilo večjih vlaganj v izgradnjo kapacitet. Enako velja za naravni plin. 



29 
 

Visoka in hitra rast je povezana z velikimi domačimi in tujimi naložbami. Največji delež 
BDP še vedno ustvari predelovalna industrija, in sicer 42,8 odstotka, storitve ustvarijo 39,3 
odstotka BDP, kmetijstvo pa 11,7 odstotka in ostale dejavnosti 6,2 odstotka. Nekoč zaprto 
in plansko gospodarstvo v zadnjih petnajstih letih previdno uvaja tržne reforme, ki pa ne 
smejo ogrožati enopartijskega sistema. Poleg ZDA je Kitajska največja prejemnica tujih 
naložb v svetu. Kitajska je ena redkih držav, kjer je državni sektor skoraj tako pomemben 
kot zasebni, privatizacija pa je tema, o kateri se le previdno razpravlja. Prioritetne naloge 
kitajskega vodstva so: nadaljevanje ekonomske liberalizacije, spodbujanje gospodarske 
rasti in ohranjanje političnega nadzora nad dogajanjem. (JAPTI, 2009, Izvozno okno – 
Kitajska). Slika 18 grafično predstavlja rast BDP Kitajske.  

 

Slika 18: Realna rast BDP Kitajske (2000–2008; v %) 

Vir: National Bureau of Statistics. 

4.1.1 Finančna kriza na Kitajskem 
 
Globalna gospodarska kriza na kitajsko gospodarstvo nima takšnega učinka kot na 
razvitejše zahodne države in posledično se ponekod pojavljajo želje posnemati njihov 
politično gospodarski model mešanega gospodarstva z določeno svobodo in hkrati velikimi 
intervencijami države (Ornik, 2009,  Kitajsko stoletje je pred nami. Ali pa tudi ne). 

Trgovina Kitajske in FDI so se občutno zmanjšale od novembra 2008. Izvoz, ki je bil 
gonilo kitajske gospodarske rasti, namreč strmo upada in brez dela je ostalo najmanj 20 
milijonov Kitajcev, ki se jim pridružuje 7,1 milijona svežih diplomantov, ki razočarani, 
jezni in brezposelni in za državo predstavljajo tudi notranjepolitično in varnostno grožnjo 
(Finance, 2009, Kitajska nad krizo s še enim paketom vlaganj). Padec izvoza februarja 
2009, je bil največji mesečni padec, katerega so kadar koli zabeležili. Mesečno rast izvoza 
in uvoza prikazuje slika 19. 



30 
 

Slika 19: Mesečna rast izvoza in uvoza Kitajske* in stanje trgovinske bilance (2007–2009) 

 

Legenda: * Kalkulacije za mesec januar in februar so izračunane kot povprečje obeh 
mesečnih stopenj. 

Vir: China National Bureau of Statistics, Monthly Statistical Bulletin, 2006–2009. 

Trg nepremičnin je v številnih kitajskih provincah zaznamovala upočasnitev oziroma 
zmanjšanje del v gradbeništvu, padanje cen in veliko neposeljenih stanovanjskih objektov. 
Celotno dogajanje je pod pritisk postavilo banke, da znižajo obrestne mere in s tem 
stabilizirajo trg nepremičnin (Morrison, 2009, China and the Global Financial Crisis). Med 
drugo četrtino leta 2009 so se neto pritoki Kitajske povečali. Presežek na področju 
investicij in trgovinske bilance sta pripomogla k povečanju mednarodnih rezerv Kitajske 
do rekordnih 1.95 milijard $ v marcu 2009 (Bloomberg, 2009).  

Stopnja gospodarske rasti Kitajske je padla z 10.6 % v prvi četrtini leta 2008 na 6.1 % v 
prvi četrtini leta 2009 (IMF, 2009; Misra, 2009; Morrison, 2009).  Stopnja rasti BDP 
Kitajske septembra leta 2009 naj bi bila 8,9 %. Razlog za nižjo rast je predvsem nižja rast 
izvoza blaga in storitev, saj se je povpraševanje na najpomembnejših kitajskih izvoznih 
trgih, kjer je na prvem mestu ZDA, upočasnilo. Obseg trgovinske menjave pa je na 
Kitajskem neprekinjeno in hitro naraščal že od leta 1998. Realna rast izvoza blaga in 
storitev je v letu 2005 prvič prehitela rast uvoza, kar se je nadaljevalo do leta 2007 – izvoz 
se je povečal za 19,5 odstotka, uvoz pa za 16,1 odstotka, vendar pa bo v letu 2008 rast 
uvoza prehitela rast izvoza. Razloga za nižjo rast izvoza sta zaradi svetovne finančne krize 
nižje povpraševanje na najpomembnejših izvoznih trgih in postopna apreciacija 
renminbija. Zunanjetrgovinski presežek je začel počasi upadati, vendar je še vseeno ostal 
visok – v letu 2008 je znašal skoraj 244 milijard evrov. Presežek na tekočem računu 
plačilne bilance se je v letu 2008 zaradi nižjega trgovinskega presežka znižal na 10 
odstotkov BDP, v letu 2009 pa naj bi se zopet malenkostno dvignil (JAPTI, 2009, Izvozno 
okno – Kitajska). 
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Slika 20 prikazuje države, v katere je Kitajska v letu 2008 največ izvažala. Na prvem 
mestu je ZDA, sledijo Hong Kong, Japonska in Južna Koreja. Delež izvoza je izražen  v 
odstotku od celotnega izvoza. 

Slika 20: Države uvoznice v letu 2008 

 

Vir: JAPTI, 2009, Izvozno okno – Kitajska. 

Najpomembnejše države izvoznice v Kitajsko v letu 2008 so bile Japonska, Južna Koreja, 
Tajvan in ZDA in so grafično prikazane na sliki 21. Delež uvoza je prav tako izražen v 
odstotku od celotnega uvoza. 

Slika 21: Države izvoznice v letu 2008 

 

 
Vir: JAPTI, 2009, Izvozno okno – Kitajska. 

Stroji in transportna oprema so s 47,1 odstotka predstavljali največji delež v izvozu, sledili 
so jim industrijski izdelki z 18,3 odstotka. Pri uvozu so bili najpomembnejši stroji in 
transportna oprema z 39 odstotki, sledili so neobdelani materiali s 14,9 odstotka (JAPTI, 
2009, Izvozno okno – Kitajska). 

Zasebna poraba v BDP predstavlja nizkih 36 odstotkov, naložbe pa izjemno visokih 40 
odstotkov. Gospodarsko rast na Kitajskem podpira tudi domače povpraševanje, ki bo po 
napovedih močno tudi v obdobju 2009–2013. Stabilno rastoča domača potrošnja in 
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povečana javna poraba tako nadomeščata oslabljeno rast izvoza. Opozarja se na tveganje 
padca zaupanja potrošnikov, vendar so poteze kitajske vlade v letu 2009 nakazale, da ima 
država ustrezne odgovore in sredstva za podporo nadaljnji rasti gospodarstva. Stopnjo rasti 
naložb, ki je v letu 2008 znašala 10 odstotkov, spodbujajo obsežna infrastrukturna dela, ki 
jih izvaja vlada, nizki stroški posojil, visoka likvidnost gospodarstva in finančnega sistema. 
V letu 2009 se pričakuje občutno znižanje stopnje rasti investicij, ki naj bi se glede na leto 
2008 skoraj prepolovila. Taka napoved se prenaša tudi na rast industrijske proizvodnje, ki 
je do sedaj dosegala izjemne dvoštevilčne stopnje (12,9 odstotkov v letu 2008), v letu 2009 
pa naj bi padla pod 8,0 odstotkov. Višji rasti zasebne in javne porabe kažeta na to, da bosta 
v prihodnje gospodarsko rast v večji meri spodbujali zasebna in javna poraba, v manjši pa 
investicije in izvoz, kar je veljalo doslej (JAPTI, 2009, Izvozno okno – Kitajska). 

4.1.2 Odzivi Kitajske na finančno krizo 
 
Septembra 2008 je Kitajska najavila paket pomoči pešajočemu gospodarstvu, in sicer v 
višini 586 milijard $. Kitajska bo paket za spodbudo gospodarstva, kar je 15 % BDP, 
porabila v dobi dveh let na različnih področjih. Paket je namenjen izgradnji  infrastrukture, 
kar naj bi v tek pognalo tudi njeno gospodarstvo. Gradili naj bi stanovanja, železnice, 
avtoceste, letališča, elektroenergetsko omrežje, obnovili pa naj bi tudi v lanskem potresu 
poškodovano provinco Sečuan. Kitajskemu gospodarskemu razvoju ni sledilo izboljšanje 
infrastrukture. Prometne povezave po državi so slabe in mnogo izgubljenih dobičkov je 
posledica slabih cestnih in železniških povezav (Finance, 2009, Kitajska nad krizo s še 
enim paketom vlaganj). Kitajska bo tako 5 % BDP porabila za prevoz, 3,3 % BDP za 
obnovo Sečuana, 1.3 % za gradnjo stanovanj in 1,2 % BDP za ruralno infrastrukturo. Ena 
tretjina paketa se bo porabila za fiskalne ukrepe trošenja, ostalo pa bo namenjeno bankam 
za posojanje (Keidel, 2009). V prvi polovici leta 2009 je kitajska vlada odobrila še en 
paket pomoči, ki je bil po vrednosti skoraj dvakrat večji od paketa v letu 2008. Kljub padcu 
izvoza se BDP Kitajske povečuje. V drugi četrtini leta 2009 je zrasel na 7,9 %, kar daje 
Kitajski upanje, da bo zastavljeni cilj, in sicer rast BDP za leto 2009  naj bi bila 8 %, tudi 
dosegla (Alliance Trust, 2009). 

Protikrizni ukrepi in stimulacijski paketi, ki jih je v času krize sprejela kitajska vlada, so v 
drugi polovici 2009 že pokazali pozitivne učinke v industrijski proizvodnji, povečanem 
obsegu bančnih posojil in  so dosegli 1000 milijard dolarjev. Ker so se zaradi tega okrepili 
strahovi, da ves ta denar v obtoku ustvarja nove cenovne balone in špekulativne posle, ki bi 
lahko ogrozili finančno stabilnost, je kitajska vlada že sprejela nove ukrepe in nastale 
razmere na posojilnem trgu nekoliko zajezila. Banke morajo tako v skladu z uredbo vlade 
v drugi polovici leta 2009 omejiti obseg posojil in obenem poskrbeti za to, da bodo šla ta v 
produktivne naložbe (JAPTI, 2009, Izvozno okno – Kitajska). 

4.2 Predstavitev Indije 
 
Indija je po številu prebivalstva druga največja država na svetu, po površini sedma, po 
obsegu BDP dvanajsta in po obsegu izvoza blaga in storitev šele enaindvajseta. 
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Prebivalstvo se v zadnjih letih povečuje po 1,4-odstotni stopnji (za dobrih 10 milijonov 
letno), večina (dobrih 80 odstotkov) je hinduistov, slabih 14 odstotkov pa je muslimanov. 
Skoraj dve tretjini prebivalstva živi na podeželju, stopnja urbanizacije pa je še vedno nizka. 
Je federativna republika, sestavljena iz 29 držav in 6. zveznih teritorijev (JAPTI, 2009, 
Izvozno okno – Indija). 

Za Indijo sta značilna močan javni sektor, ki se le počasi privatizira, in mešano tržno-
plansko gospodarstvo. Od leta 2000 dalje vlada uvaja postopne gospodarske reforme in 
liberalizira zunanjo trgovino. Stopnje gospodarske rasti v zadnjem desetletju so bile visoke 
(v povprečju več kot 5 odstotne), gospodarstvo, vključno z valuto, je notranje in zunanje 
stabilno, azijska finančna kriza pa Indije ni prizadela. Osnovo gospodarstva predstavljata 
številna in cenena delovna sila ter prostrano ozemlje, zato je najpomembnejša dejavnost 
kmetijstvo, ki zaposluje polovico aktivnega prebivalstva in ustvari 17 odstotkov BDP. V 
svetovnem merilu je Indija v proizvodnji riža na drugem mestu, ostalih žit na tretjem, sadja 
in zelenjave na drugem, sladkorja na tretjem, oljnih semen na petem, čaja na prvem, 
bombaža na tretjem in kavčuka na osmem mestu. Rudnih bogastev nima v izobilju (razen 
premoga in cinka). Ker nima nafte, je ena njenih največjih uvoznic, velik pa je tudi uvoz 
neželeznih kovin in izdelkov. V zadnjih letih se hitro razvijata računalniški in 
telekomunikacijski sektor, močno razvite pa so še industrije tekstila, jekla, avtomobilov in 
nakita. Kljub temu industrijska proizvodnja ustvari le 15 odstotkov BDP (JAPTI, 2009, 
Izvozno okno – Indija). Slika 22 grafično predstavlja rast BDP Indije.  

Slika 22: Realna rast BDP Indije (2000–2009; v %) 

 

Vir: India Central Statistical Organisation. 

 

4.2.1 Finančna kriza v Indiji 
 
Finančna kriza  se je v gospodarsko dejavnost Indije razširila iz treh smeri, in sicer 
finančnega sektorja, realnega sektorja in deviznega trga. Tuji investitorji so vloženi denar 
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na indijskem nepremičninskem trgu vzeli  iz obtoka, to je okoli 12 milijard $ med 
septembrom in decembrom 2008, kar je povzročilo padec vrednosti na kapitalskih trgih za 
80 % od januarja 2008. Z ohlajanjem gospodarstva in kreditne dejavnosti sta se trg denarja 
in trg posojil v domačih gospodarstvih tako znašla pod pritiskom (Misra, 2009; Kumar, 
2009). Odhod tujih investitorjev je povzročil znižanje cen na borzi in padec glavnega 
borznega indeksa Sensexa v letu 2008 (Chandrasekhar and Ghosh, 2008). Krediti, ki so jih 
ponujale domače banke, so imeli višje stroške obresti, kar je vodilo v padec rupije in v 
zvišanje stroškov obstoječih tujih posojil (Misra, 2009; Kumar, 2009). Neto pritoki 
kapitala so dramatično padli z 9,2 % BDP v letu 2007/2008 na 0,8 % BDP tokom leta 
2008/2009. Priliv neto portfolij investicij se je v letu 2008/2009 zmanjšal in ustalil pri 
negativnih 15. milijardah $, medtem ko je leta 2007/2008 znašal pozitivnih 29,6 milijard $. 
Trgovinski primanjkljaj se je poglobil, in sicer z 91,6 milijard $ (7,8 % BDP) v letu 
2007/2008 na 119,4 milijard $ (10,3 % BDP) v letu 2008/2009. Primanjkljaj na tekočem 
računu se ni tako povečal, saj se je z 1,5 % BDP povzpel na 2,6 % BDP. Indijska rupija je 
pod pritiskom zaradi znižanja investicij, povečanega povpraševanja po tujih valutah in 
padca tujih deviznih rezerv  (Misra, 2009; Kumar, 2009). Indijska rupija je v primerjavi z 
ameriškim dolarjem januarja 2008 padla z 39,42 na 48,61 v avgustu 2009 (X-rates.com, 
2009). Stopnja rasti Indije se je več kot prepolovila, in sicer z 8,8 % na 4,1 % v istem 
obdobju (IMF, 2009; Misra, 2009; Morrison, 2009). 

Indijski BDP je v letu 2008 znašal 822,6 milijard evrov. Gospodarska rast, ki je v letih 
2005–2007 v povprečju presegala 9 odstotkov, je bila v letu 2008 nižja in je znašala 7,3 
odstotka. Vzroki za počasnejšo rast so v težavah svetovnega gospodarstva pa tudi v ostrejši 
denarni politiki in naraščajoči inflaciji, ki omejujeta rast zasebne in naložbene potrošnje. 
Še vedno je prisotna visoka rast porabe med prebivalstvom, ki bo kljub gospodarski krizi 
upočasnila padec BDP v 2009, katerega rast je ocenjena na 5,4 odstotke. Kljub temu, da bo 
rast investicij skoraj enkrat nižja kot v letu 2008, bo v letu 2009 le-ta še vedno razmeroma 
visoka, delno zaradi državnih investicij v razvoj infrastrukture. Visoko javno potrošnjo, ki 
jo je vlada uvedla v letu 2008 s ciljem pomagati prebivalstvu, še posebej revnemu 
ruralnemu delu, bo zaslediti še v 2009. Šele v 2010 bo vlada zmanjšala za skoraj polovico 
svojo porabo, kar bo nekoliko zmanjšalo proračunski primanjkljaj. Indijska proizvodnja bo 
v 2009 zabeležila le 2,0 odstotno rast zaradi močnega upada v prehrambeni industriji in 
proizvodnji industrijske opreme, ki se sooča s padcem že od konca 2008 (JAPTI, 2009, 
Izvozno okno – Indija). 

Zaradi svoje velikosti je Indija v velikem številu proizvodov samozadostna, njena 
vključenost v mednarodno trgovinsko menjavo pa je še vedno majhna, saj delež izvoza 
blaga in storitev v BDP dosega le 22 odstotkov. Liberalizacija zunanje trgovine je v 
zadnjem obdobju hitrejša, zadnji ukrep v tej smeri pa je bil podpis prostotrgovinskega 
sporazuma z državami ASEAN konec avgusta 2008. V letu 2008 se je izvoz, preračunan v 
evre, povečal za 19 odstotkov, uvoz pa za 35 odstotkov. Zaradi visokih svetovnih cen se je 
nadpovprečno hitro povečeval izvoz in uvoz nafte, naftnih derivatov ter nakita in dragega 
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kamenja (vse te dobrine Indija pretežno uvaža in jih v predelani obliki izvozi), manj pa 
delov za računalnike in različnih programov, kjer je Indija ena od največjih svetovnih 
izvoznic. Pričakovan je padec uvoza in izvoza v letu 2009 kot posledica gospodarske krize, 
kar bo upočasnilo gospodarsko rast. K skoraj  20 odstotnemu padcu uvoza bo največ 
prispevalo zmanjšanje uvoza nafte (JAPTI, 2009, Izvozno okno – Indija). Pričakovanja pa 
so se uresničila, saj je bil v drugi fazi izbruha krize realni sektor prizadet skozi padec 
povpraševanja po izvozu na njihovih najbolj pomembnih trgih, kar je prikazano na sliki 23. 

Slika 23: Izvoz Indije (po mesecih 2008 in 2009, v mrd $) 

 

Vir: www.tradingeconomics.com. 

Najbolj je bil prizadet trg nakita in žlahtnih kamnov, sledi trg tekstila in oblačil, usnja, 
obrtne dejavnosti in trg izdelave komponent za avte. Čeprav predstavlja izvoz v 
gospodarski strukturi Indije 22 % BDP, so bile posledice na gospodarsko dejavnost z 
zmanjšanjem obsega izvoza velike.  

Slika 24 prikazuje države, v katere je Indija v letu 2008 največ izvažala. Na prvem mestu 
je Kitajska, sledijo ZDA, ZAE, Singapur in Velika Britanija. Delež izvoza je izražen  v 
odstotku od celotnega izvoza. 

Slika 24: Države uvoznice v letu 2008 

 

Vir: JAPTI, 2009, Izvozno okno – Indija. 
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Najpomembnejše države izvoznice v Indijo v letu 2008 so Kitajska, ZDA, Nemčija, 
Singapur in ZAE in so grafično prikazane na sliki 25. Delež izvoza je prav tako izražen v 
odstotku od celotnega izvoza. 
 

Slika 25: Države izvoznice v letu 2008 
 

 

Vir: JAPTI, 2009, Izvozno okno – Indija. 

 
Pri uvozu v Indijo predstavljajo najpomembnejšo vlogo surova nafta, stroji, gnojila in 
kemikalije. Medtem ko so v izvozu iz Indije vodilni naftni derivati, tekstilni izdelki, nakit, 
kemikalije in usnjeni izdelki (JAPTI, 2009, Izvozno okno – Indija). 

4.2.2  Odzivi  Indije na finančno krizo 
 
Večina bank v Indiji je v lasti države in so bile dobro stoječe pred krizo. Prvi odziv Indije 
na krizo je bila stabilizacija deviznega tečaja, saj so mednarodni investitorji prodajali svoje 
vrednostne papirje, delnice in finančni trgi po vsem svetu so bili v slabem položaju. Zaradi 
zmanjšanja tujih sredstev, ki so bila na voljo nefinančnim korporacijam v Indiji, je 
centralna banka Indije (ang. Reserve bank of India) dvignila obrestne mere za zunanja 
posojila  in obrestne mere za nerezidente Indije (Misra, 2009). Njihove centralne banke so 
v oktobru 2008 znižale obrestne mere, v skladu z znižanjem le-teh po svetu. Centralna 
banka Kitajske (ang. People’s Bank of China) je svojo obrestno mero znižala s 7,47 % na 
5,31 % (Trading Economics, 2009). 

Indija je paket pomoči sprejela januarja 2009, in sicer 60 milijard $, kar pa je znatno 
manjša vrednost v primerjavi s kitajskim paketom pomoči. Indija bo tako 4,8 % BDP 
porabila  za izgradnjo ruralne infrastrukture, izvozne dejavnosti, davek na dodano vrednost 
bodo znižali za 4 %, znižali bodo tudi izvozne dajatve za jeklo in železo, garancije za 
posojila manjšim podjetjem in bonuse za posojila, ki so namenjena družinam z nižjimi 
prihodki (DNA, 2009). V maju 2009 je vlada odobrila kmetom posojilo v višini 14,7 
milijard $ (t. i. Waiver plan), s katerim bo vlada bankam povrnila za kratkoročna posojila, 
katera pa kmetom ne bo potrebno odplačati. Program vključuje 43 milijonov kmetov, ki 
imajo v lasti več kot dva hektarja zemlje (Rediff India Abroad, 2009). Stopnja rasti v Indiji 
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je bila v prvi četrtini leta 2009 5,8 % in 4,7 % v drugi. Rast bi lahko bila še višja, če bi bila 
stopnja padavin in deževna doba takšna kot v prejšnjih letih in ne nižja. 

Glavne smernice gospodarske politike za fiskalno leto 2008/2009 (poteka od začetka aprila 
do konca marca prihodnjega leta) so začrtane v proračunu, sprejetem konec februarja. 
Proračun je ekspanziven, saj so predvideni izdatki glede na predhodno leto povečani za 19 
odstotkov. Najbolj se povečujejo sredstva za šolstvo in razvoj podeželja, nekoliko manj pa 
za zdravstvo in plače javnih uslužbencev. Stopnje davka na dohodke gospodinjstev (ne pa 
podjetij) se bodo znižale, še večje ugodnosti pa bodo deležni mali kmetje, ki so zadolženi 
pri bankah, saj jim bo država odpisala za 15 milijard dolarjev kreditov. Radodarna 
proračunska politika je odsev vladne želje, da imajo od hitre gospodarske rasti koristi tudi 
revnejši sloji prebivalstva. Težava pa je v tem, ker takšna politika sovpada s počasnejšo 
gospodarsko rastjo in nižjimi davčnimi prilivi, zato se bo proračunski primanjkljaj v 
fiskalnem letu 2008/2009 povečal na 6,1 odstotka BDP. Tako je indijska vlada namenila 
več finančnih stimulacijskih paketov za reševanje gospodarske krize. Posledično se je 
obdržala raven domače potrošnje, kar se kaže tudi v večji prodaji avtomobilov in 
proizvodnji cementa. Indijska vlada se zaveda, da ti ukrepi vodijo v večji proračunski 
primanjkljaj, vendar jih ne želi zmanjšati. Centralna indijska banka je pričela z nižanjem 
obrestnih mer v  letu 2008 in nadaljuje tudi v letu 2009. Zmanjšala je tudi stopnjo denarnih 
rezerv, ki jih morajo imeti banke in s tem na finančni trg sprostila dodatne milijarde 
sredstev (JAPTI, 2009, Izvozno okno – Indija). 

 
4.3 Napovedi za prihodnost 
 
Kitajska in Indija sta se torej uspešno odzvali na krizo. Prisotna so tudi tveganja. 
Proračunski primanjkljaj Indije bo po pričakovanjih dosegel 5,9 %, kar je dvakrat več kot 
je znašala napoved indijske centralne banke. Kitajska borza in trg nepremičnin se po 
mnenju nekaterih nahaja že v sekundarnem balonu. Borzni indeks Šanghaj je pridobil kar 
75 % v prvih šestih mesecih leta 2009, cene nepremičnin rastejo na letni ravni za 10 % 
(The Wall Street Journal, 2009).  

Prihodnost je nepredvidljiva, tako tudi njeno napovedovanje. Različne institucije so 
napovedale različne rezultate. Revija The Economist pravi, da bo stopnja rasti razvijajoče 
se Azija v letu 2009 dosegla 5 % in 7 % leta 2010. Stopnja rasti družbe G7 naj bi se znižala 
za 3,5 % (The Economist, 2009a, Emerging Asian economies). Azija torej ostaja najhitreje 
rastoča regija. 

Čeprav bo kitajska vlada s svojo porabo stimulirala investicije, je v prihodnjih letih vseeno 
mogoče pričakovati umiritev investicijske aktivnosti. V prihodnjih desetih letih se tudi 
izvoz ne bo povečeval tako intenzivno kot v prejšnjem desetletju (The World Bank, 
2009a). Največje tveganje povezano z rastjo Kitajske je vloga kitajske vlade in nejasnosti v 
povezavi z globalnim gospodarstvom. Predpostavka za leto 2010 je krčenje fiskalne in 
kreditne politike, kar pa ima lahko tudi negativne posledice. Lokalne vlade se bodo soočale 
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s problematičnimi in slabimi posojili, odobrenih neučinkovitim državnim korporacijam. 
Krčenje fiskalne politike bo znižalo sredstva namenjena gradnji infrastruktur, kar pa lahko 
pripelje okrevanje na trgu nepremičnin k zgodnjemu koncu. Možno je tudi, da bo rast BDP 
višja od napovedanega, saj je moč prodaje avtomobilov in nepremičnin v drugi četrtini leta 
2009 pokazala, da sta zaupanje kupcev in povpraševanje okrevala hitreje kot se je 
pričakovalo. Možnost nadaljnjega zaposlovanja ljudi in povpraševanje sta ohranjena, kar 
pa bi lahko kompenziralo krčenje politike s strani vlade (The Economist, 2009c). 

Kitajska bo še naprej beležila rast, toda ta bo počasnejša kot v zadnjih letih, ko je bila v 
povprečju od 11- do 12-odstotna, pri čemer bo za to precej kriv zelo strm upad izvoza. 
Mednarodni denarni sklad napoveduje, da bo okrevanje Indije počasnejše od okrevanja 
Kitajske. Rast Kitajske po napovedih Mednarodnega Denarnega Sklada in Svetovne Banke 
prikazuje tabela 4. 

Tabela 4: Napoved stopnje rasti za Kitajsko 

Napoved/Leto 2009 2010 2011 

Mednarodni denarni sklad 8,5 % 9 % 9,7 % 

Svetovna banka 6,5 % 7,5 % 8,5 % 

 
Vir: IMF, 2009; The World Bank, 2009b. 

Hitri vzpon kitajskega gospodarstva je med drugim posledica orjaških vlaganj 
mednarodnega kapitala v kitajsko industrijo, usmerjeno na zahodne trge. Toda kriza 
globalnega gospodarstva narekuje, da je treba razmerja in gospodarske tokove, ki so 
prevladovali v prejšnjem stoletju, spreobrniti. Eden od vzvodov, ki zagotavljajo izhod iz 
današnje krize, je znižanje ameriške potrošnje. Kitajska, ki pa ima največje denarne 
rezerve na svetu, pa bi se morala osredotočiti na razvoj domačega trga. Gospodarska 
razmerja pa so samo eden od dejavnikov vse trdnejše hipoteze, po kateri svet lahko izpluje 
iz težav le z dogovorom med Kitajci in Američani (Dnevnik, 2009). 

Tudi napovedi za Indijo niso tako svetle. Celotna gospodarska dejavnost se je umirila in 
pustila pečat na poslovanju in zaupanju kupcev. Indija ima nekatere prednosti v povezavi s 
krizo, predvsem trend padanja inflacije, kar ohranja kupno moč kupcev in nižje stroške 
vlaganj za podjetja. Padec cen surovin in cen olja je odprl prostor za gradnjo infrastruktur 
na račun zmanjšanja denarne pomoči za nakup goriva.  

Za Indijo so stopnje rasti nekoliko nižje. Svetovna Banka pa je v primeru Indije tudi 
nekoliko bolj optimistična. Rast Indije po napovedih Mednarodnega Denarnega Sklada in 
Svetovne Banke prikazuje tabela 5. 
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Tabela 5: Napoved stopnje rasti za Indijo 

Napoved/Leto 2009 2010 2011 

Mednarodni denarni sklad 5,4 % 6,4 % 7,3 % 

Svetovna banka 5,9 % 8,1 % 8,5 % 

 
Vir: IMF, 2009; The World Bank, 2009b. 

 
SKLEP 
 
Trga Indije in Kitajske se razvijata in bosta imela v prihodnosti še večjo vlogo v 
svetovnem gospodarstvu. Lastnosti, ki jih večina pripisuje tem državam, so veliko število 
poceni delovne sile, izjemno visoke stopnje varčevanja, nerazviti finančni trgi in povezava 
rasti z investicijami in izvozom. Obe državi sta postali bolj odprti do tujih investitorjev in 
sta sestavni del svetovne trgovine. Komunistična partija Kitajske in sistem kast v Indiji sta 
imela večino ekonomske moči v preteklosti in imata še zmeraj pomembno vlogo. 
Komunistična partija Kitajske je prisotna pri vseh političnih odločitvah in ima vpliv na 
podjetja, ki so v državni lasti. Sistem kast v Indiji je obdržal neuradno moč. V zadnjih 
desetih letih je bila Kitajska bolj radikalna v doseganju gospodarske rasti na podlagi izvoza 
kot Indija. Slednje se je v povezavi s kontrolo rodnosti odrazilo v nižji stopnji revščine in 
BDP na prebivalca kot v Indiji. 

Kriza je bolj prizadela Kitajsko v primerjavi z Indijo, saj je delež kitajskega izvoza v BDP 
višji, kot je delež izvoza Indije. V trenutku, ko je kriza zajela realni sektor, sta obe državi 
prejeli paket finančne pomoči. Vrednost kitajskega paketa pomoči je bila 15 % BDP in se 
bo porabil v roku dveh let, večinoma na gradnjo infrastruktur. Indijski paket pomoči je 
znašal 4,8 % BDP in se bo prav tako porabil za gradnjo infrastruktur, izvozne dejavnosti in 
posojil v kmetijskem sektorju.  V drugi četrtini leta 2009 so se začeli kazati prvi rezultati 
antikriznih meritev. Letna rast BDP na Kitajskem je bila 7,9 % in 4,8 % v Indiji. V 
primerjavi z razvitimi državami so njihovi rezultati impresivni, kljub dejstvu, da je rast 
krepko pod stopnjami rasti v preteklih letih.  

Napovedi stopnje rasti za Kitajsko in Indijo so merjene s strani svetovnih institucij in se 
gibljejo okoli 9,7 % za Kitajsko in 7,3 % za Indijo, upoštevajoč dejstvo, da se predhodna 
rast držav ne bo ponovila. Največje tveganje meritev, opravljenih med krizo, je povečanje 
slabih posojil na Kitajskem, saj je veliko novih posojil odobrenih s strani neučinkovitih 
državnih podjetij in visokem proračunskem primanjkljaju Indije, ki pa bo dolgoročno 
nevzdržen. 

Obe državi se bosta soočili s številnimi izzivi, med drugim pomanjkanjem hrane in vode, 
visoko stopnjo revščine, neenakosti porazdelitve dohodka in problemi v okolju. Reforme 
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na Kitajskem so pripeljale do vedno težjega dela in slabih življenjskih pogojev, vedno 
večjega razkoraka med urbanim in ruralnim prebivalstvom ter  do slabe socialne  varnosti. 

Kitajska in Indija sta dobro nastopali pred krizo in tudi odziv na krizo je bil učinkovit. Obe 
državi bosta morali svoj model kapitalizma ohraniti z ekonomske, socialne in okoljske 
perspektive, če želita iz krize priti kot vodilne ekonomije. 
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