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Velike teme

• (De)globalizacija in regionalizacija proizvodnje 
(stroški proizvodnje ne bodo več najnižji)

• Energenti – še naprej enoten ali fragmentiran
trg (različni subjekti plačujejo različno ceno)?

• Obrestne mere: rast osnovne inflacije dviguje 
pritisk na centralne banke, tudi ECB

• Valute: zaton dolarja?

• Geopolitika: Ukrajina, bližnji Vzhod, 
Južnokitajsko morje

• Tehnološka tekma/vojna: vojaška uporaba je 
ključna za razvoj nove tehnologije



Deglobalizacija in regionalizacija

• Šibki dokazi o rasti TNI v evropske države iz 

naslova selitve proizvodnje iz Azije/Kitajske

• Dvig cen energentov je velike zahodne 

multinacionalke spodbudila k večanju proizvodnje v 

Aziji

• Umik proizvodnje iz Rusije (prodaja deležev)

• Zamude pri dobavah so spodbudile velike 

evropske multinacionalke k iskanju regionalnih 

dobaviteljev; na dolgi rok šteje le ekonomika 

• Turčija in Romunija kot dve večji državi z večjim 

potencialom TNI
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Industrija je globalno še vedno povezana
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Zamude v dobavah polprevodnikov se znižujejo
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Vendar se cene energentov pretežno večajo 

povsod (izjema: nafta)
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Svet še vedno poganjajo ogljični viri
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Tudi Evropo
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Pogoji za trgovinsko menjavo EU-27 se slabšajo
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Visok primanjkljaj predvsem pri energentih

10



Primanjkljaj visok predvsem z Kitajsko, Rusijo in 

Norveško
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Energenti in izzivi embarga

• Embargo na uvoz fosilnih goriv iz Rusije pomeni, 

da nafto kupujejo drugi kupci (azijski)

• Predelave nafte v naftne derivate prikrije poreklo, 

„blending“ oz. mešanje vrst nafte je v industriji 

praksa

• Rafinerijske marže so se po marcu 2022 bistveno 

dvignile, saj uvozimo več nafte z drugačno 

organsko sestavo
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Cene energentov in surovin: zemeljski plin, 

mednarodna primerjava
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Mednarodna primerjava cen električne energije 

(brez omrežnine in drugih dajatev, pas za 2023)
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Neznanke glede gibanja cen nafte, zem. plina in 

električne energije

• Hibridna ekonomska vojna Rusije z Evropo

• Nižje cene so posledica znižanja porabe v industriji in 

energetiki (plinske elektrarne) in iskanja alternativnih virov 

plina (LNG)

• Cene plina so še vedno mejni energent, ki oblikuje ceno 

električne energije (vse bolj to postaja premog)

• Kljub polnim skladišče, te zagotavljajo porabo za 2 mesece 

vsem porabnikom pozimi

• Nevarnost sabotaž na energetski infrastrukturi je visoka; 

navedena okoliščina postavlja pod vprašaj vse napovedi
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Izzivi za Evropo v 2022-2023

• Dvig geopolitičnih napetosti v Evropi in ekonomska vojna z 
Rusijo

• Ohranjanje standarda življenja povprečnega prebivalca v 
obdobju povišane inflacije, predvsem zaradi posledic višjih 
cen hrane in energentov

• Slovenije 53% porabe energije zadovolji z domačimi viri 
energije

• Oskrba z naftnimi proizvodi in zemeljskim plinom je v celoti 
zagotovljena iz uvoza

• Iskanja načinov za znižanje porabe (boljša energetska 
učinkovitost), dvig domače proizvodnje električne energije in 
prehod iz fosilnih goriv v električno energijo

• Ohranjanje konkurenčnosti industrije v obdobju 
energetske transformacije, še posebej v energetsko-
intenzivnih sektorjih z daljšim obdobjem povračila investicij



Obrestne mere

• Visok dvig Euriborja in dvig krivulje pričakovanj

• Dvig obrestne mera na 10-letni državni dolg (Slovenija iz 0 

% na 3,4 %; Nemčija: iz 0 % na 2,1 %)

• Prenehanje odkupov obveznic in dvig osrednje obrestne 

mere ter jasna opredeljena namera o dvigih v prihodnosti 

aktualno dviguje tržne obrestne mere

• Vpliv dviga tržnih obrestnih mer na strošek zadolževanja 

držav je omejen (ročnost dolga je med 8 in 12 leti)

• CB z dvigom obrestne mere ne more vplivati na hitro 

znižanje inflacije
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3-mesečni Euribor
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Prihodnje gibanje 3- in 6-mesečnega 

Euriborja (7. okt. 22)
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Tehnološka tekma med „Zahodom“ (ZDA, Evropa, 

Japonska, Tajvan, Južna Koreja) in Kitajsko

• Polprevodniki in orodja (kompleksna industrija)

• Robotika (5G telefonija bo omogočila še večji dvig 

produktivnosti)

• Zelene tehnologije (baterije, e-mobilnost, polnilne 

postaje, priključki) 

• Redke zemlje (negativni učinki na okolje veliki)

• Tržni deleži v naprednih tehnologijah so zelo 

pomembni za prihodno gibanje dobičkonosnosti 

(biti prvi pomeni postavljati standarde) 

• Prepoved/omejevanje prevzemov 

ameriških/evropskih podjetij
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Osvajanje (kolonizacija) novih trgov in poslovna 

diplomacija

• Gradnja prometne, energetske, telekomunikacijske 

infrastrukture

• Ciljne regije: rastoči trgi (Afrika, srednja Azija, latinska 

Amerika)

• Zahodni standardi (demokracija, spoštovanje pravne 

države) vs. geostrateški ekonomski cilji

• Evropa: mehka moč, brez pomembnejše vojaške prisotnosti 

onkraj meja Evrope (izjema Francija v delu Afrike)

• Kitajska: „Belt and Road Initiative“; infrastrukturna razvojna 

strategija za krepitev gospodarskega sodelovanja z Evropo; 

dvig hitrosti dobave in znižanja stroškov transporta ter 

vključitev kitajskih podjetij v izvedbena dela
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Valute: moč dolarja proti košarici trgovalnih valut
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Delež ključnih valut v mednarodnem bančništvu
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Ključni elementi moči dolarja

• Zaupanje v ameriško zakladnico je največje med 

večjimi centralnimi bankami

• „Flight to safety“: dolar prvi naslov

• Moč domače potrošnje nareka moč valute 

(ameriški potrošnik)

• Finančno obvladovanje na področju investicijskega 

bančništva, surovin

• Zamrznitev ruskih rezerv CB v tuji valuti brez 

večjega dolgoročnega pomena
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Pomen kitajskega juana

• Kitajske ne želi liberalizirati kapitalskih tokov: 

šibkost juana ji omogoča spodbujanje izvoza

• Ne želi, da so tujci kupci njenih vrednostnih 

papirjev (kitajska finančna podjetja so pretežno 

lastniki kitajskega javnega dolga: 7.000 mrd USD; 

45% BDP); province se financirajo na poseben 

način (izdaja obveznic za financiranja gradbenih 

projektov)

• Kitajska je neto izvoznica izdelkov in kapitala 

(posojila v Afriki in Aziji, lastnica ameriških državnih 

obveznic); 5.600 mrd EUR je njena izpostavljenost 

do sveta
25



Moč Kitajske in priložnost za razvoj domačega 

trga

• Visoka stopnja domačega varčevanja (politika 1 

otroka, odsotnost javnega zdravstvenega in 

pokojninskega sistema in manjša varnost 

zaposlitve); 23 % BDP (svet: 7 %)

• Delež investicij v BDP (43 %) je večji od deleža 

domače potrošnje gospodinjstev (38 %; globalno: 

60 %), kar je unikum v svetu

- Poraba na prebivalca je podobna kot v Nigeriji
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Rusko gospodarstvo

• 210 mrd USD presežka v plačilni bilanci v 2022 in 

135 mrd USD v 2023

• Javno-finančni primanjkljaj: -2 % BDP

• Izdatki za vojsko se povečujejo
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