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1 Úvod 

Celkový světový vývoj ve 20. století přinesl celou škálu změn. Všechny země 

byly zasaženy dvěma největšími válkami v historii. Po skončení druhé z nich, stály 

země před důležitým rozhodnutím, jak se vypořádat se všemi ztrátami a jak pozvednout 

svou hospodářskou úroveň. 

Nově industrializované země neboli asijští tygři, jsou klíčovým pojmem této 

práce. Pro asijské tygry byla rozhodující druhá světová válka, kdy později po jejím 

ukončení se dostali do všeobecného světového mínění. Tyto rozvojové země se začaly 

intenzivně přibližovat rozvinutým zemím. Asie jako region se začíná více prosazovat ve 

světovém hospodářství, kde se dosud projevovalo jen Japonsko. Tento dosud nevídaný 

růst byl označen za asijský ekonomický zázrak, který byl zkoumán mnoha ekonomy. 

Asijští tygři založili svůj ekonomický růst hlavně na exportní strategii a větší 

otevřenosti na mezinárodních trzích. 

V posledních letech je aktuální téma globální ekonomická krize, která se ve světě 

objevuje od konce roku 2007. Zasáhla jak vyspělé země, tak i rozvojové. V Asii se krize 

projevila zejména v poklesu exportu, na kterém jsou země více či méně závislé a na 

poklesu investic. Jinak tomu nebylo ani u asijských tygrů. 

Cílem této práce je zhodnotit dopad ekonomické krize na vybrané země, tedy na 

asijské tygry a jejich ekonomickou výkonnost. Zkoumání bylo provedeno z údajů o 

hrubém domácím produktu, které pocházejí převážně ze zdrojů Asijské rozvojové 

banky, pomocí deskriptivní analýzy. Protože jsou tyto země převážně exportně 

orientované, důraz je kladen na podíl exportu na celkovém hrubém domácím produktu.  

Práce je podle zadání rozdělena do pěti kapitol, kde první a poslední tvoří úvod a 

závěr. V druhé kapitole je vysvětlen pojem a charakteristika nově industrializovaných 

zemí, zařazení těchto zemí do skupin podle mezinárodních organizací. Dále jsou 

přiblíženy jednotlivé země, které spadají do nově industrializovaných zemí. Konec 

druhé kapitoly je věnován asijskému ekonomickému zázraku. 

Ve třetí kapitole je zachycen ekonomický vývoj asijských tygrů od 90. let. Druhá 

polovina 90. let byla vyplněna Asijskou měnovou krizí, která je v této kapitole více 

přiblížená od příčin až po řešení. Na konci kapitoly je popis období po krizi. 
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Čtvrtá kapitola tvoří nosnou část této práce a je v ní zkoumán cíl bakalářské práce. 

V první části je stručně popsána současná ekonomická krize. V druhé části jsou 

zkoumány dopady současné ekonomické krize na Asii a jednotlivé asijské tygry, 

zejména pomocí ukazatele tempa růstu reálného hrubého domácího produktu a jak se na 

něm podílejí jednotlivé složky. Doplňkem předchozího ukazatele je ukazatel HDP na 

obyvatele a jeho složky. Jen pro zajímavost jsou doplněny údaje o podílech jednotlivých 

sektorů na tvorbě HDP.   
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2 Nově industrializované země Asie 

Země, které jsou dnes označovány jako nově industrializované, patřily původně 

k méně rozvinutým zemím. Mezinárodní organizace všechny země rozčleňují do 

různých skupin podle vlastních kategorizací. Podle toho, jaká kritéria si zvolí ke své 

kategorizaci, se to mu říká širší nebo užší pojetí.  

Obě tato pojetí se v 60. letech 20. století všeobecně rozšířila do povědomí také 

díky tomu, že je začaly používat jako základ klasifikace mezinárodní organizace, jako 

jsou MMF, Světová banka, OSN (Adamcová, Němečková a kol., 2009). Obecně se 

země dělí na rozvinuté, transformující se a rozvojové.  

2.1 Kategorizace zemí podle ekonomické rozvinutosti 

Širší pojetí zemí používá jediné kritérium k vymezení, a to hrubý domácí produkt 

(HDP) na obyvatele. Organizace, které využívají tento jediný ukazatel, jsou především 

Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Pozitivem je jasně kvantifikovatelné 

zařazení zemí do skupin. Negativum ukazatele HDP na obyvatele je, že nemusí 

nezbytně vykazovat reálnou ekonomickou rozvinutost země. Země, která se dostala do 

skupiny zemí s vysokým příjmem, se nemusí podle jiných kritérií klasifikovat jako 

rozvinutá. Další faktory, které svým působením ovlivňují HDP, mohou být např. 

populační růst, ale i metodiky výpočtu HDP, které se v jednotlivých zemích odlišují 

(Adamcová, Němečková a kol., 2009). 

Mezinárodní měnový fond (MMF) řadí na základě ekonomické úrovně nově 

industrializované země Asie do skupiny rozvinutých zemí, viz Příloha 1, která se dále 

dělí: 

 eurozóna – 17 zemí, 

 ostatní rozvinuté ekonomiky – USA, Japonsko, Velká Británie, Austrálie, 

Nový Zéland, ČR a další, 

 nově industrializované země – Hongkong, Jižní Korea, Singapur a Tchaj-

wan.  

Pro rozvinuté země je typický vysoký životní standard, ekonomiky jsou intenzivně 

orientované na rozvoj služeb, snižující se podíl průmyslu na tvorbě celkového produktu 

a velmi nízký podíl zemědělství. Dále je pro rozvinuté země charakteristické využívání 



7 
 

vyspělé technologie, vysoká produktivita práce a tyto země jsou rovněž centry vědecko-

technického výzkumu (Kunešová a Cihelková, 2006). 

Světová banka také využívá klasifikaci zemí světa podle HDP na obyvatele, jež 

rozděluje do čtyř skupin: 

 země s nejnižším příjmem na obyvatele, 

 země s nižším středním příjmem na obyvatele, 

 země s vyšším středním příjmem na obyvatele, 

 země s vysokým příjmem na obyvatele
1
. 

Země, které jsou zařazené do skupin s nízkým, nižším středním a vyšším středním 

příjmem, označuje Světová banka jako rozvojové. Naopak země, které mají vysoký 

příjem na obyvatele, považuje za rozvinuté. Asijští tygři byli zařazeni do čtvrté skupiny, 

tj. země s vysokým příjmem na obyvatele, viz Příloha 2 (Adamcová, Němečková a kol., 

2009). 

Užší pojetí zemí využívá více ukazatelů k rozčlenění zemí do skupin a většinou ho 

používají instituce OSN. Do této klasifikace spadají rozvinuté země, rozvojové země a 

specifická skupina transformujících se zemí, někdy také tranzitivní či přechodové 

ekonomiky. Podle klasifikace OSN se asijští tygři řadí do rozvojových zemí, 

v podskupině Asie a Pacifik, i když mají vysoký příjem, viz Příloha 3 (Adamcová, 

Němečková a kol., 2009). 

 

2.2 Charakteristika nově industrializovaných zemí 

Označení nově industrializované země se začalo poprvé užívat v souvislosti se 

čtyřmi zeměmi Asie a to: Jižní Koreou, Hongkongem, Singapurem a Tchaj-wanem. 

Tyto země jsou díky tomu také nazývané jako asijští tygři a tvoří první generaci nově 

industrializovaných zemí. Ke druhé generaci se řadí Filipíny, Indonésie, Malajsie a 

Thajsko (Cihelková a kol., 2009). 

                                                           
1 Hodnota pro země s nejnižším příjmem na obyvatele je 1 025 USD a méně, pro země 

s nižším středním příjmem na obyvatele 1 026 až 4 035 USD, pro země s vyšším středním 

příjmem na obyvatele 4 036 až 12 475 USD a pro země s vysokým příjmem na obyvatele více 

než 12 476 a více USD (WB, 2013). 
 



8 
 

Tyto země se prosadily zejména v období po druhé světové válce, kdy dosahovaly 

vysokých temp ekonomického růstu. Růst svých ekonomik založili na zahraniční 

pomoci a výrobě pro export, i když nebyli příliš dobře surovinově vybavené a měli 

malou rozlohu. Jejich významným faktorem ekonomického růstu se tak stala výroba pro 

export, a tento druh rozvoje bývá označován jako exportně determinovaný (Kovář, 

1999). 

Nově industrializované země první generace si vzali za vzor i další země 

v jihovýchodní Asii. Tyto země si od svých úspěšných předchůdců osvojily strategii 

růstu, jež je exportně orientován. Na přelomu 70. a 80. let dosahují výrazných temp 

hospodářského růstu. S odstupem času připomíná vývoj jejich ekonomik vývoj zemí 

první generace, i když podmínky už neměli zdaleka tak příznivé (Kovář, 1999). 

Většina z nově industrializovaných zemí bývala dříve koloniemi rozvinutých 

zemí, na kterých politicky a ekonomicky závisela, viz Obrázek 2.1. Ačkoli rozpad 

koloniální soustavy jim přinesl nezávislost, zařadily se do skupiny chudých, 

surovinových a zemědělských zemí, produkujících a vyvážejících hlavně potraviny, 

zemědělské produkty, koření, textil, obuv, kožené výrobky a další. Tato specializace ale 

nezaručila úspěch na světovém trhu, a tak většina těchto zemí trpěla trvalým deficitem 

obchodní a platební bilance. Výkyvy na trzích, které byly způsobeny vysokou cenovou 

pružností poptávky na světovém trhu, vedly zároveň ke změnám v příjmech z vývozu, 

to komplikovalo situaci těchto zemí ještě více. 

Proto se tyto země začaly orientovat na dovozní substituci. Pomocí dovozní 

substituce hledaly řešení v antiimportním rozvoji. Domácí trh potřebuje rozvoj 

zaměřený, tak aby byla země nezávislá na nákupech strojů a zařízení, stejně jako 

průmyslového a spotřebního zboží od vysoce rozvinutých zemí. Tato strategie byla 

v celém třetím světě zavedena až do první poloviny 80. let, nově industrializované země 

od ní ustoupily již dříve, některé v polovině 60. let (Boźyk, 2006). 

V období druhé světové války se vytvořily podmínky pro další vývoj koloniálních 

a polokoloniálních území. Také ve světovém veřejném mínění došlo k posunu a byly 

odsuzovány různé formy nesvobody. V mnoha koloniálních zemích vznikly početné 

armády, jež získaly značné zkušenosti v boji. Výkon politické moci metropolí 

v koloniích slábnul. Díky přerušení hospodářských vztahů s metropolemi se vyřadila i 

konkurence jejich výrobků a to vedlo ke zrychlení hospodářského rozvoje v některých 

koloniích (Faltus a Průcha, 2003).  



9 
 

Po válce dále směřovala ke svému vrcholu krize koloniální soustavy. Národně 

osvobozenecký boj v jihovýchodní Asii byl motivován koncem druhé světové války a 

v 50. letech se přenesl do Afriky. Ve světové ekonomice se tak v 60. letech začíná 

objevovat nový subjekt – rozvojové země. V rámci rozvojových zemí pak postupně 

vzniká skupina nově industrializovaných zemí, která se přibližuje úrovni vyspělých 

států (Kunešová a Cihelková, 2006). 

 

Obrázek 2.1 Rozdělení kolonií před druhou světovou válkou 

 

 

Zdroj: Bílý, 2012, vlastní úprava 

 

Podle Kováře (1999) se tyto ekonomiky v růstové vlně v 60. letech staly v Asii 

vzory rychlého rozvoje, díky vnější pomoci a přítoku kapitálu emigrantů ze zemí, kde 

byl komunistický režim. V 70. letech rozvoji napomohly levné úvěry ze zahraničí, příliv 

dolarů a pak i japonského kapitálu. 

Pro nově industrializované země byla charakteristickým znakem dynamicky 

rostoucí ekonomika tažená exportně orientovanou industrializací, tzn., že se zaměřila na 

rozvoj zpracovatelského průmyslu. Orientovaly se na trhy rozvinutých zemí, hlavně na 

Spojené státy americké (USA). Tyto země také mj. začaly dosahovat nadprůměrných 

temp růstu HDP, a tím dosáhly v krátké době ekonomické úrovně rozvinutých zemí 

(Adamcová, Němečková a kol., 2009). 
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Skupinu nově industrializovaných zemí pojmenovala začátkem 80. let 20. století 

Světová banka. Pojem „nově“ má svůj význam v podobě odlišení od již dříve 

industrializovaných zemí. 

 

Jižní Korea 

Úřední název je Korejská republika. Nachází se ve východní Asii a hlavním 

městem je Soul. V 19. století začala japonská invaze na Koreu, s cílem sjednotit Asii. 

Čína na sebe nenechala dlouho čekat a tak začala čínsko-japonská válka, ve které 

zvítězilo Japonsko nad Čínou. V roce 1905 Japonsko zvítězilo nad Ruskem a znovu 

okupovalo území Koreje až do jeho kapitulace na konci druhé světové války. Po válce 

vstoupila na sever Koreje sovětská armáda a na jih armáda USA. Jižní Korea vznikla 

jako demokratický stát v roce 1948 na jižní polovině Korejského poloostrova kolem 38. 

rovnoběžky, na severní polovině byla vyhlášena Korejská lidově demokratická 

republika (KLDR). V letech 1950 – 1953 proběhla Korejská válka, kdy armáda KLDR 

překročila hranice Jižní Koreje s cílem sjednotit celou zemi. Nakonec bylo podepsáno 

příměří v roce 1953 (Eckert, 2001). 

Po druhé světové válce byla korejská ekonomika velmi závislá na zemědělství a 

řadila se tak k nejchudším zemím světa. Od 60. let již začal růst HDP Koreji. 

Ekonomický růst byl dosahován hlavně díky průmyslu a jeho zpracovatelským oborům, 

které se rychle inovovali. Levná pracovní síla byla zpočátku hlavním impulzem 

hospodářského růstu. Rychlá industrializace přispěla k zaměstnání přebytečné síly 

z venkova a vedla skoro k úplné zaměstnanosti a ke zvýšení mezd kvalifikovaných 

dělníků. V 70. letech proběhly v Koreji strukturální reformy, zejména liberalizace 

ekonomiky a její otvírání světu. Díky reformám byl stabilizován hospodářský vývoj, 

snížen rozpočtový deficit, zlepšila se obchodní bilance a byla snížena inflace. Zpočátku 

ekonomika Koreji využívala hlavně vnější financování (z USA) a v 80. letech byla ještě 

zadlužena. Dluh se Koreji podařil snížit na polovinu a jako jedna z prvních nově 

industrializovaných zemí začala poskytovat zahraniční pomoc a stala se zahraničním 

investorem (Kovář, 1999). 

Jižní Korea má největší rozlohu z vybraných zemích 99 720 km
2
, a také nejvyšší 

počet obyvatel (přes 50 mil.). Drtivou většinu populace tvoří Korejci a zhruba kolem 20 

tisíc obyvatel jsou Číňané. Co se týče náboženství, tak 31,6 % tvoří křesťané, 24,2 % 
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jsou buddhisté, 0,9 % ostatní a 43,3 % jsou nevěřící. Úředním jazykem je korejština, ale 

užívá se i angličtina. Měnou je jihokorejský won (KRW). 

 Jižní Korea patří do skupiny zemí s vysokým příjmem na obyvatele – 31 700 

USD (2011) a podle HDI s hodnotou 0,897 se řadí k zemím s velmi vysokým lidským 

rozvojem (v roce 2011 obsadila celkové 15. místo podle Human Development Report). 

Mezi vývozní zboží patří motorová vozidla, počítače, bezdrátová telekomunikační 

zařízení, polovodiče, ocel a lodě. Vývozními partnery jsou Čína, USA, Japonsko. 

Naopak Korea dováží stroje, elektroniku a elektronická zařízení, ropu, ocel, dopravní 

prostředky. Dovozními partnery jsou Čína, Japonsko, USA, Saúdská Arábie, Austrálie 

(CIA, 2013). 

 

Hongkong 

Hongkong je bývalá kolonie Velké Británie a nachází se ve východní Asii.  Po 

výhře Velké Británie nad Čínou v první Opiové válce, musela Čína postoupit území 

Hongkongu Velké Británii. Hongkong tak byl považován od roku 1841 za britskou 

kolonii. Většina obyvatel byli přistěhovalí Číňané. V období druhé světové války na 

území Hongkongu zabralo Japonsko (Fárek a kol., 1983). Od 1. července 1997 se 

Hongkong stal zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky. Dohoda mezi 

Velkou Británií a Čínou určila podmínky dalšího rozvoje. Čína se v dohodě zavázala 

k dodržování demokratického politického režimu v zemi podle principu „jedna země, 

dva systémy“ a Hongkong tak získal vysoký stupeň autonomie na 50 let. 

Hongkong již od počátku představoval ekonomicky rozvinutější část Asie spolu se 

Singapurem. Zemědělství se na tvorbě jeho HDP skoro nepodílelo a ani průmysl neměl 

velké zastoupení. V ekonomice Hongkongu téměř zcela převládaly služby, hlavně pak 

finanční a bankovní, které hrály velkou roli v mezinárodním obchodě. Nejdříve rostla 

výměna zboží a služeb s USA, pak se začal Hongkong orientovat více na Japonsko a 

další asijské země (Kovář, 1999). 

Hongkong je rozlohou poměrně malý – 1 104 km
2
, avšak s velkým počtem 

obyvatel přes 7 mil. Z 95 % tvoří obyvatelstvo Číňané. Z náboženství se v Hongkongu 

nachází pouhých 10 % křesťanů a 90 % je mix místních náboženství. Úředními jazyky 

jsou kantonština, čínština, angličtina. Měna je hongkongský dolar (HGD). 
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Hongkong se rovněž řadí mezi země s vysokým příjmem na obyvatele – 50 200 

USD (2011) a s hodnotou HDI 0,898 patří do skupiny zemí s velmi vysokým lidským 

rozvojem v roce 2011 (Hongkong se umístil na celkovém 13. místě podle Human 

Development Report). Hongkong vyváží elektrické stroje, textil, oděvy, obuv, hodinky, 

hračky, drahé kameny. Hlavní partneři pro vývoz jsou Čína, USA, Japonsko. Mezi 

dovážené zboží patří suroviny a polotovary, spotřební zboží, potraviny, paliva. 

Dovozními partnery jsou Čína, Japonsko, Tchaj-wan, USA (CIA, 2013). 

 

Singapur 

Oficiální název je Singapurská republika, kterou tvoří ostrovy mezi Indonésií a 

Malajsií ležící v jihovýchodní Asii. Název Singapur znamená Lví město a pochází ze 

14. století. V 19. století Singapur vlastnil bohatý feudál Džohorského sultanátu, od 

něhož Britové celý ostrov odkoupili v roce 1824. Během druhé světové války toto 

území okupovalo Japonsko. Po japonské kapitulaci získal Singapur statut britské 

korunní kolonie. Od roku 1963 byl Singapur součástí Malajsijské federace. Svou 

nezávislost získal Singapur v roce 1965, kdy byl prohlášen za republiku. Hlavním 

městem je Singapur (Fárek a kol., 1982) 

Stejně jako Hongkong i Singapur představoval ekonomicky rozvinutější část Asie, 

i když byl vlastně město a stát v jednom. V ekonomice Singapuru rovněž převládal 

sektor služeb, který měl největší podíl na tvorbě HDP. Zejména finanční a bankovní 

služby (Kovář, 1999). 

Tato země je nejmenší z celé čtyřky asijských tygrů, její rozloha je pouhých 697 

km
2
. Na tak malou rozlohu je překvapivý počet obyvatel, který je asi 5 mil. Národnostní 

složení je velmi pestré, považují se za singapurský národ, který zahrnuje čínskou 76,8 

%, malajskou 13,9 %, indickou 7,9 % a další národnosti. V náboženství jsou nejvíce 

zastoupeni buddhisté 42,5 %, muslimové 14,9 %, křesťané 9,8 % aj., nevěřící tvoří 14,8 

%. Oficiálními jazyky jsou mandarínština, angličtina a malajština. Oficiální měna je 

singapurský dolar (SGD). 

I Singapur se řadí do skupiny zemí s nejvyšším příjmem na obyvatele, dokonce 

vyšší než má většina rozvinutých zemí a nejvyšší z vybraných zemích – 60 700 USD 



13 
 

(2011). Singapur má z vybraných zemí nejslabší hodnotu HDI - 0,866
2
 (v roce 2011 se 

umístil až na celkovém 26. místě, i tak patří mezi země s velmi vysokým stupněm 

lidského rozvoje. Jednotlivé druhy vývozního zboží jsou stroje a zařízení (včetně 

elektroniky a telekomunikací), farmaceutika a další chemikálie, rafinérské ropné 

výrobky. Vývozní partneři jsou Malajsie, Hongkong, Indonésie, Čína, USA a Japonsko. 

Dovozní zboží jsou pak stroje a zařízení, minerální paliva, chemikálie, potraviny, 

spotřební zboží. Partneři pro dovoz USA, Malajsie, Čína, Japonsko, Jižní Korea, 

Indonésie a Saúdská Arábie (CIA, 2013). 

 

Tchaj-wan 

Tchaj-wan zahrnuje stejnojmenný ostrov a 21 dalších ostrovů v jeho blízkosti, 

které se nacházejí ve východní Asii. Hlavním městem je Taipei. V 16. století japonský 

vojevůdce chtěl sjednotit Japonsko a chystal se na expanzi do východní Asie. Tchaj-

wan měl být odrazový můstek. Čínské vládě se ale podařilo v roce 1603 území Tchaj-

wanu dobýt a čínští rolníci se začali usazovat v úrodných nížinách ostrova. V letech 

1624 – 1661 toto území okupovali Holanďané. Od roku 1661 Tchaj-wan znovu patřil 

k Číně. V období od 1895 – 1945 byl Tchaj-wan kolonií Japonska. Po porážce Japonska 

ve druhé světové válce byl Tchaj-wan navrácen Číně (Liščák, 2003). V roce 1947 byla 

založena na Tchaj-wanu vláda a ústava. I nadále však pokračují dominantní politické 

spory, týkající se vztahu mezi Tchaj-wanem a Čínou, konkrétně otázka případného 

postavení Tchaj-wanu, a stejně tak domácí politické a ekonomické reformy. 

Kvůli menšímu ekonomickému potencionálu se vlády zaměřily na podnikatelské 

aktivity a růst zejména do menších a středních podniků, které se zaměřovaly na 

surovinově a energeticky méně náročné obory a odvětví. Převládaly menší podniky, 

které produkovaly až polovinu exportu. Do roku 1965 dostával Tchaj-wan rozvojovou 

pomoc z USA potom už sám financoval rozvojové projekty v jiných zemích. Velký 

důraz je také kladen na Tchaj-wanu na vzdělání, již v roce 1980 absolvoval stejný počet 

posluchačů na technické vysoké škole jako v Německu, Velké Británii a Švédsku. 

Ekonomika Tchaj-wanu byla uzavřenější než u ostatních nově industrializovaných zemí 

Asie (Kovář, 1999). 

                                                           
2
 Nižší hodnota HDI v Singapuru je ovlivněna vzděláním, konkrétně průměrem školní docházky 

a délkou školní docházky. Hodnota pro skupinu s velmi vysokým lidským rozvojem je 11,3 let 

průměrné školní docházky a délka školní docházky je 15,9 let. Singapur dosahuje pouze 8,8 let 

průměru a 14,4 délky školní docházky (HDR, 2011). 
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Tchaj-wan je s rozlohou 35 980 km druhý největší stát z asijských tygrů. 

Obyvatelstvo čítá přes 23 mil, z toho 84 % jsou Tchajwanci (zahrnuje i příslušníky 

Hakka
3
), 14 % tvoří Číňané a 2 % původní obyvatelé

4
. U náboženství je nejvíce 

vyznavačů buddhismu a taoismu 93 %, křesťanů je pouhých 4,5 % a ostatní tvoří 2,5 %. 

Úřední jazyk je tady užívaná mandarínská čínština. Tchajwanský dolar je oficiální 

měnou (TWD). 

Stejně jako předchozí státy patří i Tchaj-wan do skupiny zemí s vysokým příjmem 

– 38 300 USD (2011). Tato země vyváží elektroniku, stroje, kovy, textil, chemikálie, 

optické, fotografické, měřící a lékařské nástroje. Partneři pro vývoz Čína, Hongkong, 

USA, Japonsko, Singapur. Mezi dovozní komodity patří elektronika, stroje, ropa, 

laboratorní přístroje, kovy. Dovozní partneři Japonsko, Čína, USA, Jižní Korea, 

Saúdská Arábie (CIA, 2013). 

 

2.3 Příčiny ekonomického zázraku 

Bezpochyby mimořádné výsledky asijských ekonomik vynikaly vzhledem k jejich 

všestranně nízké a slabé výchozí ekonomické základně. I po dosažení nezávislosti 

asijské země nevybočovaly z řad rozvojových zemí. Pro urychlení rozvoje Asie byla 

hlavním stimulem snaha zemí o vymanění se z pozůstatků kolonialismu. Dále se na 

ekonomickém vývoji negativně projevily konflikty spojené se studenou válkou, např. 

Korea a další války v Jihovýchodní Asii, které vyčerpávaly hospodářství států. 

Polarizace kontinentu měla také závažné negativní důsledky na ekonomický vývoj 

zemí. Některé země se napojily na sovětský blok, který byl ekonomicky slabší. Naopak 

druhé země následovaly příkladu průmyslově vyspělých zemí, jež poskytly asijským 

zemím počáteční pomoc. Asijské země tak začaly vytvářet to, co dnes populárně 

pojmenováváme jako asijský ekonomický zázrak, pro který byla typická vysoká tempa 

růstu, projevoval se v době, kdy byla ve vyspělých zemích konjunktura, ale i tehdy, kdy 

převažovala recese (Kovář, 1999). 

                                                           
3
 Jméno Hakka znamená „hosté“ a tito lidé pocházejí severní Číny, odkud se stěhovali v 9. a 13. 

století na jih. Příslušníci Hakka dnes tvoří na Tchaj-wanu zvláštní etnickou skupinu (Liščák, 

2003). 
4
 Domorodci austronéského (malajsko-polynéského) původu jsou považováni za původní 

obyvatelstvo Tchaj-wanu (Liščák, 2003). 
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Některé úvahy odborníků považují za specifický rys ekonomického vývoje Asie 

existenci určitého motoru, který táhl ekonomický růst. Za tento motor růstu bylo 

označeno nejdříve Japonsko, které pak následovaly nově industrializované země 

(Kovář, 1999). 

Na hospodářské procesy v dané ekonomice působí také i mimoekonomické 

faktory (např. náboženství, asijské hodnoty), které se dají obtížně kvantifikovat. Asijský 

zázrak je spíše výsledek spojení západních a asijských kultur. Asijské hodnoty tedy 

nejsou většinou v rozporu s hodnotami uznávanými na Západě. Světová banka 

poukázala na to, že neexistuje jeden asijský model ekonomického rozvoje. Asijské 

rozvojové země se snažily základy svých ekonomik dát do pořádku a využívaly k tomu 

různé státní zásahy. Některé opatrné intervence opravdu umožnily vyšší růst, ale za 

úspěchem stály zdravé hospodářské základy. V jiné ekonomice však stejná politika 

nemusí zaručit stejné výsledky. Jiní autoři namítali, že vysoký ekonomický růst u 

asijských zemí nebyl ani tolik založen na nových inovacích a idejích, jako spíše na 

vynikajícím manažerství, adaptivnosti, komercializaci a pracovní etice (Kovář, 1999). 

Jedna z příčin vzestupu asijských tygrů byla dynamika růstu jejich exportu. 

Prvními komoditami pro export byly výrobky textilních, oděvních, hutnických a 

kovozpracujících výrob. Později se výroba přesunula k elektronice a chemii, dále je 

v Jižní Koreji a Tchaj-wanu významný automobilový průmysl. S růstem exportu také 

souvisel další růstový faktor, a to levná, pracovitá a výkonná pracovní síla. Důležitým 

faktorem byla pracovní síla i pro přilákání zahraničních investic. K tomu napomáhal i 

fakt, že země většinou měly vyrovnané rozpočty a nízkou míru inflace. 

Každá země z asijských tygrů se vyvíjela jinak, nejvíce se lišily hlavně vnitřní 

hospodářské politiky. Singapur a Hongkong na jedné straně představovaly země s velmi 

liberální hospodářskou politikou. I nadále jsou tyto ekonomiky jedny z nejotevřenějších 

na světě, kde stát má jen velmi malý vliv na hospodářství. Naproti tomu jihokorejský 

systém byl do jisté míry uzavřený a vláda se spíše spoléhala na konglomeráty, také 

nazývané chaeboly, např. Daewoo, Kia, LG, které podporovala. Změna nastala až po 

měnové krizi v roce 1997, tehdy se Jižní Korea více otevřela světu a byl omezen vliv 

konglomerátů. Země jihovýchodní Asie dokázaly najít cestu ven z chudoby, avšak 

vlády musí pro tento rozvoj vytvořit vhodné podmínky v podobě stabilní hospodářské i 

politické situace a umožnit využití komparativních výhod, které mají tržní subjekty 

v ekonomice (Žídek, 2009). 
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Podle Weisse (2005), který ve své práci zabývá asijským zázrakem, hraje velkou 

roli dynamický export. Důležité je proniknout na vývozní trhy a překonat omezení 

uložená k ochraně domácí ekonomiky a získat co největší podíl na trhu. Dále vývoz 

vystavuje domácí firmy zahraniční konkurenci, technologii a marketingu. Kontakty se 

zahraniční odběrateli znamenaly přístup k technologiím, které asijským zemím 

umožnily inovovat svou výrobu a zvýšit tak její produktivitu. Vývoz také umožňoval 

přístup k dovozu levnějšího zboží ze zahraničí pro asijské spotřebitele. 

Dalším klíčovou roli v růstu má podle Weisse (2005) vzdělání. Relativně dobře 

vyškolená a vzdělaná pracovní síla umožnila růst vývozu asijských ekonomik. Vzdělání 

může poskytnout kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu a ekonomický růst vyvolává 

návratnost soukromých investic do vzdělání a podpořit soukromou iniciativu lidí 

vzdělávat se. V nově industrializovaných zemích byly od počátku poměrně vysoké 

vzdělávací normy. Celkové vládní výdaje na vzdělání ve vztahu k HDP se v těchto 

zemích výrazně nelišil od průměru transformujících se zemí. 
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3 Ekonomický vývoj Asijských tygrů od 90. let 

Počátkem 90. let začala ekonomika Japonska stagnovat a došlo k prvnímu 

významnému poklesu dynamiky ekonomického růstu. Naopak úspěšný byl ekonomický 

vývoj první generace asijských nově industrializovaných zemí (Hongkongu, Jižní 

Koreji, Singapuru a Tchaj-wanu). 

V první polovině 90. let byly tahounem růstu světové ekonomiky do značné míry 

asijské ekonomiky v čele s Čínou. Světová ekonomika dosahovala v tomto období 

většinou dobrých výsledků, ale i přesto se projevily v některých letech významné krize. 

Nejvýznamnější krize v 90. letech byla zřejmě v jihovýchodní Asii. Podobné měnové 

krize se projevily i v Mexiku, Argentině nebo Rusku (Žídek, 2009).  

Kdežto v druhé polovině 90. let se hlavně díky poměrně silné dynamice americké 

ekonomiky uspíšil růst vyspělých zemí. Naproti tomu v rozvojových zemích (Čína, 

nově industrializované země Asie a Latinské Ameriky) růst HDP klesl v důsledku 

finanční krize, která probíhala v Asii a Latinské Americe. Japonsko zasáhla poválečná 

ekonomická krize (Cihelková a kol., 2009). 

Ve druhé polovině 90. let proběhla asijská měnová krize a její důsledky dopadly 

na celou světovou ekonomiku. V roce 1997 bylo krizí zasaženo Thajsko, Malajsie, 

Indonésie a Jižní Korea. Tyto země se dostaly do platební neschopnosti, a protože 

představovaly významný trh hlavně pro export Japonska, jeho export tedy poklesl a 

zároveň se prohloubila už existující krize japonského bankovního sektoru. Krize 

vyvolala i silné tlaky na čínskou měnu. Dále byla asijská měnová krize doprovázená 

značným poklesem cen ropy i dalších surovin, zejména pak neželezných kovů. Vše se 

promítlo do poklesu světového tempa ekonomického růstu v roce 1998 (Kunešová a 

Cihelková, 2006).  
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3.1 Asijská měnová krize 90. let 

Díky kvantitativním výsledkům ekonomik některých asijských zemí začali 

představitelé těchto zemí zapomínat často na to, že tyto ekonomiky jsou dále součástí 

světového systému, který je může ovlivnit. V přesvědčení, že asijský zázrak by mohl 

mít dlouhé trvání a tak vynikající ekonomickou sílu nemůže zastihnout vážnější 

neúspěch, zdejší ekonomové a politikové ani nepovažovali za nutné vytvářet nějaké 

rezervy či pojistky pro případ nepříznivého vývoje (Kovář, 1999). 

 

3.1.1 Průběh krize 

Prvním takovým varovným znamením byl v 90. letech pokles temp 

ekonomického růstu. U všech Asijských tygrů byl zaznamenán pokles tempa růstu 

HDP. Pokles však probíhal nerovnoměrně. Na ekonomiky, které se přibližovaly na 

úroveň vyspělých zemí, neměl tak velký dopad. Spíš naopak těmto zemím hrozilo 

přehřátí (Kovář, 1999). 

 

Tabulka 3. 1 Tempo růstu reálného HDP (%) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Jižní Korea 9,2 5,4 5,5 8,3 8,9 6,8 5,0 -5,8 10,7 

Hongkong 5,1 6,3 6,1 5,4 3,9 4,5 5,3 -5,1 3,0 

Singapur 7,1 6,6 12,8 11,4 8,2 7,5 9,0 0,3 5,4 

Tchaj-wan 7,6 6,8 6,3 6,5 6,0 5,7 6,8 4,9 5,7 

Zdroj: IMF, 1998, 1999, vlastní zpracování 

 

I v nosných odvětvích průmyslu se začala projevovat stagnace a výrazně se 

zhoršila i platební bilance. Dokonce v Korejské republice a v Japonsku začaly upadat 

velké podniky, které zanechaly finančním institucím značné dluhy. Také export, na 

kterém asijské země založily svůj dynamický růst, byl závislý na poptávce vnějších 

trhů. Vysoká míra úspor přispívala k přebytečné míře domácích investic, které dále 

vedly k budování nadbytečných výrobních a dalších kapacit nebo přispívala 

k investicím do málo produktivních sfér a spekulativních finančních činností jak doma, 

tak i v zahraničí (Kovář, 1999). 
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Jako slabé stránky asijských ekonomik se ukázaly finanční sektory. Finanční 

sektory byly velmi závislé na státu a vládnoucích elitách a rozšiřovala se i korupce. 

V 90. letech se počet bank zvyšoval, ale také v bankovnictví převažovala kvantita nad 

kvalitou institucí. Banky a další finanční instituce se enormně zadlužily díky 

nedostatečnému posuzování úvěrového rizika a velké nabídce kapitálu. Na domácím 

finančním trhu byla provedena liberalizace dle zahraničních vzorů bez potřebných 

standardů, rezerv a kontrolních mechanismů (Kovář, 1999). 

Situace se u asijských ekonomik zkomplikovala i díky fixaci kurzů jejich měn na 

americký dolar (USD), což bylo výhodné v době nižšího kurzu USD. V roce 1995 se ale 

hodnota USD zvýšila o 50 % vůči japonskému jenu (Kovář, 1999). Při udržení fixních 

kurzů asijských měn na USD značně oslabila konkurence těchto asijských ekonomik 

(Helísek, 2004). 

Samotný pád kurzů urychlili zahraniční investoři, kteří se snažili zbavit měn 

asijských zemí a začali odtud stahovat svůj kapitál (Kovář, 1999). Podle Sachse (1998) 

během roku 1996 zahraniční investoři vložili 93 mld. USD do pěti asijských zemí, které 

se pak dostaly do krize (Indie, Korea, Malajsie, Filipíny a Thajsko). V roce 1997 pak 

investoři zpanikařili a z těchto zemí bylo staženo 12 mld. USD místo tvoření nových 

investic.  

Asijské měny se musely okamžitě devalvovat, aby se odpoutaly od USD. Nejdříve 

Thajsko převedlo svou měnu na plovoucí kurz, následovaly další měny zemí ASEAN i 

Jižní Korea. Hongkongský dolar HGD, který byl podepřen nemalou mírou Čínou a 

zvláštním charakterem tamní ekonomiky, si zachoval vazbu na USD. Také málo 

postižený byl i singapurský dolar SGD. Hongkong i Singapur měli výhodu ve vyšší 

úrovni celkového hospodářského rozvoje, v solidnějších finančních a dalších institucí a 

v pružném tržním systému. Krize rovněž méně postihla hospodářství Tchaj-wanu, kde 

byla malá zahraniční zadluženost a zdravý finanční sektor včetně bank. Naopak v Jižní 

Koreji krize odhalila slabiny v ekonomice. Ve skutečnosti byla Jižní Korea nejvíce 

kontrolovaná a deformovaná díky konglomerátům, které byly úzce spojeny s politikou 

(Kovář, 1999). 
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Tabulka 3.2 Šíření měnové krize v jihovýchodní Asii 

Stát Datum Měna 

Thajsko 2. 7. 1997 opuštění fixního kurzu thajského bahtu 

Filipíny 11. 7. 1997 opuštění fixního kurzu filipínského pesa 

Malajsie 14. 7. 1997 opuštění fixního kurzu malajsijského ringitu 

Indonésie 14. 8. 1997 opuštění fixního kurzu indonéské rupie 

Hongkong 20. – 27. 10. 1997 útok na hongkongský dolar 

Jižní Korea 17. 11. 1997 opuštění fixního kurzu korejského wonu 

Zdroj: HELÍSEK, 2004 

Koncem března 1998 přešly Malajsie a Thajsko na řízený floating, ostatní tři země 

(Filipíny, Indonésie a Jižní Korea) přešly na čistý floating. Hongkongský dolar se udržel 

díky silnému zvýšení úrokových sazeb (Helísek, 2004). 

 

Tabulka 3.3 Kurzový vývoj domácích měn vůči USD 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Jižní 

Korea 
733,4 780,7 802,7 803,4 771,3 804,5 951,3 1401,1 1188,1 

Hongkong 7,77 7,74 7,74 7,73 7,74 7,73 7,74 7,75 7,76 

Singapur 1,73 1,63 1,62 1,53 1,42 1,41 1,48 1,67 1,69 

Tchaj-wan 26,81 25,16 26,39 26,46 26,49 27,46 28,70 33,46 32,27 

Zdroj: IMF, 2000, vlastní zpracování 

 

Odborníci vinili z krize „asijský kapitalismus“, tedy vládní zásahy, protěžování 

vlivných rodin, korupci a chabý finanční dohled. Ale kdyby to v Asii bylo až tak špatné, 

proč by tam zahraniční investoři vložili tolik peněz? Dle Sachse (1998) je lepším 

vysvětlením krize to, že investoři zkrátka v roce 1997 zpanikařili a začali neuváženě 

stahovat kapitál z Asie. Výsledek byl pak zničující pro obě strany, jak pro investory, tak 

i asijské ekonomiky. 
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3.1.2 Řešení krize 

Světová banka a Mezinárodní měnový fond po oficiální žádosti příslušné vlády 

poskytly pomoc ve formě provedení strukturálních reforem, které měly vést ke 

stabilizaci měn a zabránit šíření krize. Týkalo se to nejen ekonomické oblasti, ale i 

sociální sféry a systému vládnutí. Organizace postupně vytvořily balíčky pomoci. 

Pomoc Mezinárodního měnového fondu měla několik částí, aby země dostaly další 

pomoc, musely splnit stanovené podmínky, které byly odlišné podle situace postižených 

států (Kovář, 1999). MMF uvolnil zhruba okolo 118 mld. USD pro Indonésii, Thajsko a 

Jižní Koreu. Ale dokonce tyto obrovské půjčky byly nedostačující. Podstatná část 

půjček byla v prodlení v Koreji a Indonésii. Korejské banky a mezinárodní banky 

souhlasily s odložením Korejských splátek dluhu. Přinejmenším to dočasně zastavilo 

zhroucení korejského wonu (Sachs, 1998). 

Stav japonské ekonomiky bránil Japonsku sehrát úlohu tažné síly asijských zemí. 

Japonsko se začalo odkazovat na programy fondu namísto svých původních plánů na 

řešení krize. Asijské země se proto začaly obracet na Čínu, která díky své izolovanosti 

od světového hospodářství zůstala do značné míry uchráněna od vlivu krize. Také krizí 

málo postižený Tchaj-wan se snažil pomoct hlavně zemím jihovýchodní Asie 

soukromými investicemi. Asie měla tak na přelomu tisíciletí před sebou obtížnou cestu 

k vypořádání se s důsledky krize. V ekonomické oblasti bylo podstatné obnovit úroveň 

výroby a zahraničního obchodu, kde bylo rovněž důležité znovu získat důvěru 

zahraničních investorů a mezinárodních finančních institucí (Kovář, 1999). 

 

3.1.3 Důsledky krize 

Odstraňování dopadů krize v asijských zemích s sebou neslo výrazné nebezpečí 

prohloubení nezaměstnanosti v průmyslu a dalších sektorech. S tím mohly souviset i 

přesuny na pracovním trhu. Dále v důsledku krize značně poklesla kupní síla a tím i 

spotřeba střední třídy, která byla nejperspektivnější složkou společnosti. Krize v Asii 

tak nabyla i sociálních rysů a postihovala zejména ty nejslabší. Nutná byla restrikce 

výdajů ze státního rozpočtu, projevila se i v oblastech školství, zdravotnictví, kultuře, 

sdělovacích prostředcích, obraně.   

Ty asijské státy, které zasáhla krize, pocítily buď menší, nebo větší oslabení svého 

mezinárodního postavení ve sféře ekonomické i politické. Dopady krize ovlivňovaly 
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nejen pozici konkrétního politického režimu, ale i potřebnou míru stability politického 

systému dané země. Například to byla pozice Jižní Koreji na Korejském poloostrově, 

která se držela  naděje, že její rychlý ekonomický růst by umožnil mírové 

znovusjednocení se severní části poloostrova.  

Podle Dvořáka (2008) lze dopady asijské krize umocnit těmito významnými rysy: 

 neočekávanost, 

 panická a neracionální reakce investorů, 

 globální charakter, 

 úzké propojení měnových, dluhových a bankovních problémů. 

 

Vlivem prudkého a dlouhotrvajícího ekonomického růstu asijských ekonomik 

byla krize ryze neočekávaná a zastihla investory zcela nepřipravené. Menší problémy 

v bankovním sektoru některých zemí se nezdály být tak vážné, tudíž nikdo 

nepředpokládal krizi, navíc tak velkého rozsahu. 

Právě panická reakce investorů, kteří při sebemenší známce rizika stahují kapitál, 

je prvním znakem blížící se krize. V případě asijské krize se to týkalo investic převážně 

úvěrového typu. 

Tím, že krizí byly v krátké době postiženy všechny země regionu a finanční 

problémy se rychle rozšířily do dalších zemí ve světě, nabyla asijská krize globálního 

charakteru. Mezi země ovlivněné asijskou krizí patří například Rusko, Brazílie, 

Japonsko. 

Převládá tady úzká souvislost mezi měnovou krizí a krizí bankovního sektoru 

(Dvořák, 2008). 

 

Někteří autoři tvrdí, že zranitelnost asijských zemí ke krizi byla výsledkem 

asijského zázraku. Corbett, Irwin a Vines (1999) ale věří, že krize byla spíše důsledek 

nedostatečného institucionálního rozvoje v tomto regionu během období boomu 

zázraku, že byla téměř nevyhnutelným výsledkem chybného procesu finanční 

liberalizace, který zázrak zahrnuje. Dále se snaží ukázat krizi jako problém týkající se 

přechodu mezi dvěma typy kapitalismu. První typ kapitalismu představuje ekonomiku, 

která je z větší části uzavřená, ve které se vyrábí a spotřebovává základní zboží. 
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V takových ekonomikách mají asijské hodnoty, jako je spořivost a tvrdá práce, ústřední 

význam. 

Pak je tady kapitalismus, který je známý ve většině vyspělých zemí OECD. 

Ekonomiky jsou otevřené, orientované na spotřebitele, existuje globální konkurence na 

trzích se zbožím a především na kapitálových trzích. Ne všechny země OECD jsou 

stejné, ale existuje tady obecná podobnost (Corbett, Irwing a Vines, 1999). 

Jak se může země dostat z první kategorie do druhé? Tak jako to dělaly asijské 

země od poloviny 80. let, kdy směřovaly dopředu? Podle Corbetta, Irwinga a Vinese 

(1999) se přechod mezi těmito typy kapitalismu dá jen obtížně řídit, aby přechod 

proběhl, tak jak by měl. Bez nezbytných reforem budou země citlivé ke krizi. 

Z širokého úhlu pohledu můžeme říct, že asijské země udělaly v tomto přechodu vážné 

chyby. 

 

3.2 Období po Asijské měnové krizi 2000–2006 

Už v roce 1999 se růst HDP ve všech zemích obnovil a v roce 2000 dále 

pokračoval, například v Jižní Koreji kolem 11 % v roce 1999 a 9 % v roce 2000. 

Důsledky měnové krize byly tedy rychle překonány. Inflaci se díky restriktivním 

politikám podařilo udržet na nízké úrovni a deficity běžných účtů byly v roce 1998 

v přebytku (Helísek, 2004). 

 

Tabulka 3.4 Tempo růstu reálného HDP (%) 

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Jižní Korea 10,7 8,8 4,0 7,2 2,8 4,6 4,0 5,2 

Hongkong 3,0 8,0 0,5 1,8 3,0 8,5 7,1 7,0 

Singapur 5,4 9,0 -1,2 4,2 4,6 9,2 7,4 8,8 

Tchaj-wan 5,7 5,8 -1,7 5,3 3,7 6,2 4,7 5,4 

Zdroj: ADB, 2003, 2012, vlastní zpracování 
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Tabulka 3.5 Tempo růstu inflace – Index spotřebitelských cen (%) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Jižní Korea 0,8 2,3 4,1 2,8 3,5 3,6 2,8 2,2 

Hongkong -4,0 -3,8 -1,6 -3,0 -2,6 -0,4 1,0 2,0 

Singapur 0,1 1,3 1,0 -0,4 0,5 1,7 0,5 1,0 

Tchaj-wan 0,2 1,3 0,0 -0,2 -0,3 1,6 2,3 0,6 

Zdroj: ADB, 2003, 2012, vlastní zpracování 

 

Tabulka 3.6 Běžný účet platební bilance (%) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Jižní Korea 6,0 2,8 1,7 1,3 2,4 4,5 2,2 1,5 

Hongkong 7,5 4,1 5,9 7,6 10,4 9,5 11,4 12,1 

Singapur 14,5 10,8 12,8 13,1 22,9 17,1 21,4 24,5 

Tchaj-wan 2,9 2,7 6,4 8,8 9,8 5,8 4,8 7,0 

Zdroj: ADB, 2003, 2012, vlastní zpracování 

 

Na to, že byla měnová krize v Asii v roce 1997 neočekávaná, ji asijští tygři zvládli 

poměrně dobře. Už od roku 1999 byly jejich ekonomické ukazatele stabilní. 

Z vybraných zemí měla krize největší dopad na Jižní Koreu, která ji s pomocí MMF a 

Světové banky překonala. Slabou stránkou zemí postižených krizí byly zahraniční 

investice krátkodobého charakteru, které v prvních známkách nerovnováhy na trhu 

začali investoři stahovat. Jižní Korea tak musela po devalvaci své měny přejít na pružný 

kurz wonu. Hongkong byl vystaven útoku na svou měnu, ale udržel ji. V Jižní Koreji se 

také díky krizi projevily problémy v bankovním sektoru. Ostatní vybrané země měly 

zdravý bankovní a finanční sektor.  
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4 Analýza dopadů ekonomické krize na Asijské tygry 

Podle Holmana a kol. (2008) je přirozené, že v době konjunktury na sebe investoři 

berou více rizik a v době recese se zase rizikům až příliš vyhýbají. To je důvod, proč se 

trhy nevyhnou konjunkturálnímu kolísání. Také současné krizi předcházelo období 

ekonomického růstu. 

V roce 2008 byl přerušen trvalý růst světového hospodářství a řada zemí upadla 

do krize. Tato krize je považována za nejhlubší od velké hospodářské deprese. USA se 

staly jedním z center ekonomické krize zejména díky bublině na trhu nemovitostí. Když 

tato bublina praskla, dostal se do problémů bankovní sektor, který poskytoval levné 

hypotéky. Řada bank došla ke krachu. Podobně jako USA upadla do krize posléze celá 

Evropa i ostatní světové ekonomiky (Žídek, 2009). 

 

4.1 Světová ekonomická krize 

Dnešní události na finančních trzích jsou ovlivněny také novými příčinami. 

Novinkou jsou finanční inovace, jejichž původní myšlenkou bylo lepší rozložení rizik, 

které přispěje k upevnění finančních trhů. Banky, aby snížily své riziko a uvolnily si 

prostředky pro poskytování dalších úvěrů, začaly vyvádět ze svých bilancí úvěry 

s vyšším rizikem a vyměňovaly je investičním bankám za hotovost nebo aktiva 

s nízkým rizikem. 

Investiční banky tyto rizikové úvěry dále sekuritizovaly, tzn., že je seskupovaly 

do balíků, na ty vydávaly dluhopisy a pak je prodávaly na trhu. Dluhopisy skončily 

v bilancích jiných bank a fondů. Významně se na tomto procesu podílely i ratingové 

agentury, které dávaly těmto dluhopisům vysoký rating, díky tomu kupovali tyto 

dluhopisy i konzervativní investoři jako jsou pojišťovny či penzijní fondy. Úvěrová 

rizika tak byla rozptýlena a skryta za dobrým ratingem. 

Hlavním předpokladem pro převádění úvěrového rizika z bank na jiné investory 

je, že riziková aktiva kupuje důmyslný investor, který rizika správně ocení a umí s nimi 

zacházet. A to se nestalo. Část dlužníků se dostala do platební neschopnosti a poklesly 

ceny nemovitostí. To snížilo hodnotu sekuritizovaných dluhopisů a investiční banky 

utrpěly obrovské ztráty (Holman a kol., 2008). 
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Americký a také do jisté míry světový růst byl založen na úvěrové expanzi, která 

začala v roce 2001. Po teroristickém útoku 11. září byla preferována politika levných 

peněz a snižování základní úrokové sazby. Tak došlo k mohutné vlně investiční 

aktivity, která vedla k oživení na burze, k růstu spotřebních a hypotečních úvěrů, také 

rychleji rostlo zadlužení firemního sektoru. Rizikoví investoři díky nízkým úrokovým 

sazbám tak mohly své dluhy splatit novou snadno dostupnou levnou půjčkou. Avšak 

kvalita těchto úvěrů byla pochybná. Od roku 2003 pak docházelo k postupnému 

zvyšování úrokové míry (Dvořák, 2008). 

Problémy začaly již dříve, koncem roku 2006 se začínal otřásat americký 

hypoteční trh, jehož zhroucení pak postupně přerostlo v globální krizi. Mohly za to 

nesplácené hypotéky poskytnuté za vyšší úrokové sazby klientům se špatnou úvěrovou 

minulostí (Česká televize, 2009). 

První zlom nastal, když státem podporovaným společnostem Fannie Mae a 

Freddie Mac značně vzrostl objem nesplácených hypotečních úvěrů v roce 2007. Fannie 

Mae a Freddie Mac se specializovaly na poskytování hypoték chudším vrstvám 

obyvatelstva a ovládaly více než polovinu hypotečního trhu v USA. Do obou těchto 

společností investovali i zahraniční investoři, zejména z Asie, kteří začali opouštět 

americké státní dluhopisy kvůli klesajícím výnosům. Později roku 2007 investiční 

banka Bear Stearns byla nucena finančně podpořit jeden za svých fondů, který utrpěl 

velké ztráty na trhu nekvalitních hypoték. Investoři začali reagovat a akcie této banky 

začaly ztrácet (Dvořák, 2008). 

První americká banka, kterou zničila krize na úvěrových trzích, se stala investiční 

banka Bear Stearns, když ji koupila banka JPMorgan Chase za cenu 2 dolary za akcii. 

Čtvrtá největší investiční banka v USA, Lehman Brothers, se dostala do bankrotu. Bank 

of America převzala největší světovou makléřskou společnost Merrill Lynch (Česká 

televize, 2009).  

V březnu 2007 se projevily první reakce na hypoteční krizi v USA i v Evropě, 

konkrétně pokles akcií v Deutsche Bank (Dvořák, 2008). Krize se plně přelila do 

Evropy, když největší francouzská banka BNP Paribas zmrazila výběry hotovosti ze 

svých tří investičních fondů díky krizi v sektoru rizikových hypoték v USA (Česká 

televize, 2009). Ztrátě se nevyhnuly ani některé další evropské banky, jako je švýcarská 

banka UBS nebo Royal Bank of Scotland. Dále vykázaly ztrátu banky v Číně a 

Japonsku (Dvořák, 2008).  
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Jak se s těmito jevy vypořádat dále do budoucna je výzva, které čelí finanční trhy. 

Banky a také investoři dostali tvrdou lekci. Patrně dojde k určitým změnám v řízení 

úvěrových rizik a metod ratingu. Vlády a regulátoři budou nabízet nová i tvrdší 

regulační opatření. Tak tomu bylo i po asijské krizi z roku 1997. Ekonomové a 

politikové tehdy chtěli větší regulaci mezinárodních kapitálových toků. Důležitý byl 

tehdy přechod od pevných k plovoucím měnovým kurzům, který odvrátil opakování 

měnových krizí podobných té z roku 1997. I současné události na finančních trzích 

vyvolají různé diskuze, zda je potřebné trhy více a lépe regulovat nebo ponechat řešení 

na samotném tržním systému (Holman, 2008). 

Podle Kohouta (2010) podobnost nejrůznějších krizí z minulých let svědčí o tom, 

kdo je viníkem světové ekonomické krize a to: lidská povaha a přirozenost. Jedna 

z hlavních příčin krizí jsou typické lidské vlastnosti, zejména touha po co nejrychlejším 

zisku a sklony k davovému myšlení. Přirozené pro lidskou společnost je také snaha najít 

viníka. Boj proti krizi tak může mít nežádoucí vedlejší efekty, které spočívají 

v zadlužování západních států a rostoucím dluhu veřejných financí. 

 

4.2 Dopady krize na ekonomickou výkonnost Asie 

Celková ekonomická výkonnost země se dá měřit pomocí makroekonomických 

agregátů. Jedním z nejpoužívanějších je hrubý domácí produkt (HDP). HDP je 

„součtem peněžních hodnot finálních výrobku a služeb, vyprodukovaných během 

jednoho roku výrobními faktory alokovanými v dané zemi (bez ohledu na to, kdo tyto 

faktory vlastní)“ Jurečka (2009, str. 8). K měření HDP může být použito výdajové 

metody, pomocí vzorce: 

             

C - spotřeba domácností, I - soukromé investice, G – vládní výdaje, NX – čistý export. 

 

K vyjádření ekonomické úrovně země se dále HDP přepočte na jednoho obyvatele, pro 

mezinárodní srovnání, nejlépe v paritě kupní síly (PPP). PPP (z anglického purchasing 

power parity) vyjadřuje poměr cen v národních měnách za stejné výrobky a služby 

v různých zemích. Další ukazatel je tempo růstu reálného HDP, který vyjadřuje 

meziroční změnu. 
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Region Asie a Tichomoří tvoří téměř jednu třetinu celosvětového HDP měřeného 

v paritě kupní síly, viz níže Graf 4.1. V roce 2008 zaznamenává Asie tempo růstu HDP 

sice nižší oproti roku 2007, ale podstatně vyšší než průmyslově vyspělé státy Evropy a 

Severní Ameriky. Tempo růstu HDP v roce 2009 ve většině ekonomik regionu Asie a 

Tichomoří kleslo, přesto navzdory současné světové krizi některé větší ekonomiky 

zaznamenaly zdravý růst. Také podíl vývozu na HDP byl nižší skoro ve všech zemích 

regionu oproti předkrizové úrovni. V roce 2009 podíl vývozu na HDP v téměř všech 

ekonomikách v tomto regionu klesl oproti předkrizovému roku 2007. Soukromá 

spotřeba a soukromé investice od roku 2008 klesají, obyvatelé spíše v období vypuknutí 

krize v USA a Evropě, více spoří na horší časy, než utrácejí.  

 

Graf 4.1 Procentuální zastoupení celosvětového HDP v PPP (2008) 

 

Zdroj: ADB, 2009, vlastní zpracování 

 

4.2.1 Jižní Korea 

V Jižní Koreji má HDP na obyvatele v PPP rostoucí tendenci, stejně tak i tempo 

růstu reálného HDP až do roku 2008, kdy se projevil vliv světové krize. Do záporných 

čísel se Korea nedostala, jako jediná z Asijských tygrů viz níže Graf 4.2, strana 35. 

Soukromá spotřeba mírně roste, v důsledku světové ekonomické krize mezi léty 2009 a 
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2010 klesla. Od roku 2011 Korea zaznamenává mírný nárůst. Také v roce 2008 díky 

krizi poklesl export, ale nijak zvlášť, v roce 2009 už vzrostl okolo 7 p. b. Naproti tomu 

v jiných zemích Asie, např. v Singapuru viz dále, se export výrazněji propadl. V roce 

2008 rovněž poklesly investice v důsledku krize, kdy se investoři obávají ztrát. A v roce 

2009 jsou zaznamenány záporné hodnoty a největší pokles investic v celém sledovaném 

období. 

 

Tabulka 4.1 Jižní Korea - přehled HDP (v mezinárodních dolarech) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

HDP na obyvatele v PPP 26 102 26 689 26 931 28 797 30 205 

soukromá spotřeba (% HDP) 54,4 54,7 54,1 52,6 52,9 

vládní výdaje (% HDP) 14,7 15,3 16,0 15,2 15,4 

investice (% HDP) 29,4 31,2 26,3 29,5 29,5 

čistý export (% HDP)
5
 1,5 -1,2 3,7 2,6 2,1 

export (% HDP) 41,9 53,0 49,7 52,3 56,2 

import (% HDP) 40,4 54,2 46,0 49,7 54,1 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.2 Jižní Korea - tempa růstu HDP a jeho složek 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Reálný HDP (%)  5,1 2,3 0,3 6,3 3,6 

Soukromá spotřeba (%) 5,1 1,3 0,0 4,4 2,3 

Vládní výdaje (%) 5,4 4,3 5,6 2,9 2,1 

Investice (%) 3,5 0,0 -11,9 12,0 1,5 

Export (%) 12,6 6,6 -1,2 14,7 9,5 

Import (%) 11,7 4,4 -8,0 17,3 3,0 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování  

 

 

 

                                                           
5
 Vlastní výpočet z údajů ADB,       . 
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Tabulka 4.3 Jižní Korea – podíl sektorů na tvorbě HDP 

HDP 2007 2008 2009 2010 2011 

zemědělství (% HDP) 2,9 2,7 2,8 2,6 2,7 

průmysl (% HDP) 37,1 36,5 36,8 38,8 39,2 

služby (% HDP) 60,0 60,8 60,4 58,5 58,1 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

4.2.2 Hongkong 

HDP na obyvatele v Hongkongu je rostoucí s výjimkou roku 2009, kdy se 

projevila světová krize. Hongkong se s ukazatelem HDP na obyvatele řadí na třetí místo 

nejbohatších zemí v regionu Asie a Tichomoří. Tempo růstu reálného HDP v roce 2008 

pokleslo, o rok později kleslo do záporných čísel. Avšak v roce 2010 Hongkong 

zaznamenal velký nárůst na míru předkrizových let. Soukromá spotřeba má po celé 

období rostoucí tendenci. Podíl čistého exportu postupně výrazně klesá od roku 2008 

v důsledku krize. Na podíl investic se krize v Hongkongu projevila už v roce 2008, kdy 

investice spadly do záporných čísel. Mohl za to propad akcií a poté krach banky 

Lehman Brothers. V roce 2009 investice mírně rostou a dostávají se do kladných 

hodnot. 

 

Tabulka 4.4 Hongkong - přehled HDP (v mezinárodních dolarech) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

HDP na obyvatele v PPP 42 507 44 180 43 374 46 527 49 913 

soukromá spotřeba (% HDP) 60,2 61,0 62,4 62,7 65,2 

vládní výdaje (% HDP) 8,1 8,3 8,8 8,4 8,3 

investice (% HDP) 20,9 20,4 21,3 23,4 22,9 

čistý export (% HDP)
6
 10,9 10,2 7,5 5,3 3,7 

export (% HDP) 208,0 212,4 195,1 223,0 229,7 

import (% HDP) 197,1 202,2 187,6 217,7 226,0 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

                                                           
6
 Vlastní výpočet z údajů ADB,       . 
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Tabulka 4.5 Hongkong – tempa růstu HDP a jeho složek 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Reálný HDP (%) 6,4 2,3 -2,7 7,0 5,0 

Soukromá spotřeba (%) 8,5 2,4 0,7 6,7 8,6 

Vládní výdaje (%) 3,0 1,8 2,4 2,8 1,8 

Investice (%) 8,3 -0,7 0,4 11,5 1,1 

Export (%) 8,3 2,6 -10,1 16,7 4,1 

Import (%) 9,1 2,3 -9,0 17,3 4,7 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.6 Hongkong – podíl sektorů na tvorbě HDP 

HDP 2007 2008 2009 2010 2011 

zemědělství (% HDP) 0,1 0,1 0,1 0,1 X 

průmysl (% HDP) 7,2 7,5 7,3 7,1 X 

služby (% HDP) 92,8 92,5 92,6 92,9 X 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

4.2.3 Singapur 

Singapur je s ukazatelem HDP na obyvatele nejbohatší zemí z celého regionu 

Asie a Tichomoří. V tempu růstu reálného HDP se projevil vliv světové krize. V roce 

2008 a 2009 se Singapur dostal do záporných hodnot, v  roce 2010 tempo růstu HDP 

prudce stouplo. Podíl soukromé spotřeby se v Singapuru pohybuje kolem 40 %, oproti 

Evropě a Severní Americe, kde je podíl soukromé spotřeby okolo 60 %. V roce 2010 

podíl soukromé spotřeby klesl. V roce 2008 patřil Singapur k zemím, které 

zaznamenaly největší poklesy vývozu. Od roku 2009 podíl vývozu na HDP postupně 

stoupá.  Singapur jako jediný z asijských tygrů zaznamenal v roce 2008 velký nárůst 

investic. O rok později se naplno projevila krize, která znamenala prudký pokles 

investic do záporných hodnot. 
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Tabulka 4.7 Singapur - přehled HDP (v mezinárodních dolarech) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

HDP na obyvatele v PPP 53 048 55 905 55 074 57 902 61 103 

soukromá spotřeba (% HDP) 37,3 40,2 40,2 38,4 39,4 

vládní výdaje (% HDP) 9,5 10,7 10,6 10,5 10,3 

investice (% HDP) 22,3 29,4 25,5 22,1 22,4 

čistý export (% HDP)
7
 30,7 20,6 23,8 28,5 26,7 

export (% HDP) 217,7 233,2 198,6 207,2 209,0 

import (% HDP) 187,0 212,6 174,8 178,7 182,3 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.8 Singapur – tempa růstu HDP a jeho složek 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Reálný HDP (%) 8,9 1,7 -1,0 14,8 4,9 

Soukromá spotřeba (%) 6,8 3,3 0,1 6,5 4,1 

Vládní výdaje (%) 2,6 6,4 3,6 11,0 0,9 

Investice (%) 16,4 27,4 -20,1 5,8 9,7 

Export (%) 9,0 4,7 -7,8 19,1 2,6 

Import (%) 8,1 9,5 -11,1 16,2 2,4 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.9 Singapur – podíl sektorů na tvorbě HDP 

HDP 2007 2008 2009 2010 2011 

zemědělství (% HDP) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

průmysl (% HDP) 28,9 26,6 27,9 27,9 26,6 

služby (% HDP) 71,1 73,4 72,1 72,1 73,4 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

                                                           
7
 Vlastní výpočet z údajů ADB,       . 
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4.2.4 Tchaj-wan 

Tempo růstu reálného HDP v roce 2008 výrazněji pokleslo a v roce 2009 se 

Tchaj-wan propadl do záporných hodnot. Již v roce 2010 tempo růstu HDP 

zaznamenalo prudký vzrůst. Podíl soukromé spotřeby se pohybuje kolem 60 %. 

Soukromá spotřeba klesá v roce 2010 vlivem krize. Podíl vývozu klesl v roce 2008, 

avšak od roku 2009 zase probíhá stabilní mírně rostoucí vývoj. Podíl soukromých 

investic výrazněji klesl v roce 2009. V důsledku světové krize jsou obyvatelé Asie 

obezřetní a více šetří. Na Tchaj-wanu jako jediném z vybraných zemí od roku 2007 

klesly investice a největší pokles byl v roce 2009, kdy se v Asii naplno projevila krize. 

V roce 2010 pak investice prudce stouply do dvojciferných hodnot. 

 

Tabulka 4.10 Tchaj-wan - přehled HDP (v mezinárodních dolarech) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

HDP na obyvatele v PPP 31 401 32 212 32 089 35 751 37 884 

soukromá spotřeba (% HDP) 58,1 60,3 60,7 58,0 59,6 

vládní výdaje (% HDP) 11,8 12,4 13,0 12,1 12,3 

investice (% HDP) 22,1 22,4 17,7 22,8 21,2 

čistý export (% HDP)
8
 8,0 4,9 8,7 7,0 6,8 

export (% HDP) 72,1 73,0 62,5 73,5 75,7 

import (% HDP) 64,1 68,1 53,8 66,5 68,9 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

Tabulka 4.11 Tchaj-wan – tempa růstu HDP a jeho složek 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Reálný HDP (%) 6,0 0,7 -1,8 10,7 4,0 

Soukromá spotřeba (%) 2,1 -0,9 0,8 3,7 3,0 

Vládní výdaje (%) 2,1 0,8 4,0 0,6 1,9 

Investice (%) -0,7 -7,9 -21,2 39,5 -7,6 

Export (%) 9,6 0,9 -8,7 25,6 4,5 

Import (%) 3,0 -3,7 -13,1 28,2 -0,6 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

                                                           
8
 Vlastní výpočet z údajů ADB,       . 
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Tabulka 4.12 Tchaj-wan – podíl sektorů na tvorbě HDP 

HDP 2007 2008 2009 2010 2011 

zemědělství (% HDP) 1,5 1,6 1,7 1,6 1,7 

průmysl (% HDP) 31,4 29,1 28,9 31,1 29,6 

služby (% HDP) 67,1 69,4 69,4 67,2 68,7 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

4.3 Shrnutí dopadů ekonomické krize na Asijské tygry 

Ačkoli asijské exportně orientované ekonomiky zasáhla překotně globální krize, 

ekonomický vývoj se výrazně zlepšil v průběhu první poloviny roku 2010. Na počátku 

krize byli asijští vývozci silně zasaženi prudkým poklesem zahraniční poptávky, 

zhoršení bylo rychlé především u více exportně orientovaných ekonomik. 

Prudký propad poptávky po zboží dlouhodobé spotřeby a pokles investiční 

aktivity v ekonomikách tohoto regionu zasáhl vývoz zboží zpracovatelského průmyslu. 

Domácí poptávka začala slábnout uprostřed rychle klesající důvěry, rostoucí nejistoty, 

slábnoucího trhu práce a zpřísnění finančních podmínek. 

Výrobně orientované ekonomiky jako je Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan, se 

propadly a koncem roku 2008 a zaznamenali maximální pokles v průmyslové výrobě. 

Už v průběhu první poloviny roku 2009 nastalo oživení průmyslu v některých zemích, 

např. Hongkongu, Jižní Koreji, Tchaj-wanu a Číně, hlavně v elektronickém sektoru.  

Krize měla také dopad na investice v Asii, jejich pokles byl zejména z důvodů 

krachu některých bank v USA, kdy poté začaly mít problémy i některé asijské banky 

v Číně a Japonsku. Díky zásahu centrálních bank, ale nebyl tento dopad dlouhodobý. 

Dopad finanční krize také omezuje v Asii silný a zdravý bankovní a finanční 

sektor. Expanzivní fiskální a monetární podpora pomohla zmírnit napětí na finančních 

trzích a zmírnit pokles domácí poptávky. Kroky centrálních bank k zabránění rozšíření 

krize byly poskytnutí dostatečné likvidity a snížení úrokových sazeb. Dále došlo v Asii 

k oživení na akciových trzích a obnovení přílivu kapitálu v souvislosti se snížením 

rizika.   
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Asijské ekonomiky, zejména asijští tygři, by se měly zaměřit a podporovat 

hospodářský růst, který je více založen na posílení domácí poptávky a méně založený na 

zahraničních investicích a vývozu. Díky poklesu zahraniční poptávky jsou pak tyto 

ekonomiky citlivější na krizi. 

Z grafu 4.2 je vidět pokles tempa růstu reálného HDP v roce 2008 o více než 

polovinu předkrizového roku 2007 u všech vybraných zemí. Největší pokles 

zaznamenal Tchaj-wan. V roce 2009 se pokles ještě prohloubil do záporných hodnot, 

kromě Jižní Koreje, která zůstala v kladných hodnotách, díky tomu, že je z vybraných 

zemích nejméně závislá na exportu.  

 

Graf 4.2 Tempo růstu reálného HDP v letech 2007-2009 

 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 

 

Na grafu 4.3 je vidět, že tyto ekonomiky jsou exportně založené a krize 

projevující se v roce 2008 zasahuje výrazně export. Všechny vybrané země se dostaly 

v roce 2009 do záporných hodnot. 
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Graf 4.3 Tempo růstu exportu v letech 2007-2009 

 

Zdroj: ADB, 2012, vlastní zpracování 
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5 Závěr 

Krize ať už ta současná nebo některá z minulosti se pokaždé stává námětem řady 

prací a zkoumání. Asie zažila v 90. letech minulého století svou vlastní měnovou krizi. 

V roce 2008 ji znovu zasáhla krize, která se do Asie přelila z USA a Evropy. Tak jako 

v 90. letech nebyly postiženy všechny země a stejnou měrou, ani teď nebyly zasaženy 

všechny ekonomiky stejně. Nejvíce krize postihla hlavně exportně orientované země, 

mezi ně patří i asijští tygři.  

Cílem bakalářské práce bylo zkoumání dopadů globální ekonomické krize na 

vybrané země a to Jižní Koreu, Hongkong, Singapur a Tchaj-wan a jejich ekonomický 

rozvoj, pomocí deskriptivní analýzy. 

Vybrané země byly zasaženy ve stejných odvětvích a to v exportu, investicích a 

poklesu domácí spotřeby, ale různou měrou. Pokles investic v roce 2008 byl prvním 

příznakem, že krize se projeví i v Asii stejně jako v Evropě. Asijské centrální banky 

reagovaly na pokles akcií v USA a celkově pokles investic tím, že zajistily dostatečnou 

likviditu ostatním bankám a snížení úrokových sazeb. Díky tomuto zásahu došlo v roce 

2010 k oživení na asijských finančních trzích a asijští tygři dosáhli prudkého zvýšení 

svých investic. Dále následoval pokles exportu, na kterém jsou vybrané země více 

závislé. Prudký propad byl zaznamenán hlavně u exportu zboží zpracovatelského 

průmyslu, kdy silně poklesla poptávka po zboží dlouhodobé spotřeby. Také poklesla 

domácí spotřeba, protože obyvatelé z obav krize začali více šetřit.  

Jak už bylo řečeno, asijští tygři by měli svůj ekonomický růstu zaměřit více na 

posilování domácí poptávky a méně na podporu exportu a zahraničních investicích. 

Díky velké orientaci na export jsou tyto vybrané země náchylnější na jakýkoliv výkyv 

v podobě poklesu zahraniční poptávky. Dopad ekonomické krize omezil i dobře 

fungující bankovní a finanční sektor v těchto vybraných zemích. 

Slovo krize se v čínštině píše dvěma znaky, první znamená nebezpečí a druhý 

znamená naději. Takový protiklad znamená v podstatě bod zlomu, podle toho, kam se 

lidé obrátí, najdou buď nebezpečí, anebo nové možnosti a příležitosti. 
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Seznam zkratek 

ADB    Asijská rozvojová banka 

ASEAN   Sdružení států jihovýchodní Asie 

HDI    Index lidského rozvoje 

HDP    Hrubý domácí produkt 

HGD    hongkongský dolar 

IMF/MMF   Mezinárodní měnový fond 

KLDR    Korejská lidově demokratická republika 

KRW    jihokorejský won 

OECD    Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

OSN/UN   Organizace spojených národů 

PPP    Parita kupní síly 

SGD    singapurský dolar 

TWD    tchajwanský dolar 

USA    Spojené státy Americké 

USD    americký dolar 

WB    Světová banka 
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