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Povzetek
Banka Slovenije in Vlada RS sta izkazali jasno namero, da Slovenija prevzame evro v
najkrajšem možnem času – ob začetku leta 2007. Pogoj za prevzem evra je izpolnjevanje
Maastrichtskih konvergenčnih kriterijev. Slovenija izpolnjuje vse kriterije z izjemo
kriterija cenovne stabilnosti. Septembrska (2004) povprečna stopnja inflacije je dosegla
3,9% in presega trenutno referenčno vrednost, ki je 2,0%, za 1,9 odstotne točke.
Visoka trenutna stopnja inflacije je odraz neustreznih in zapoznelih ukrepov ekonomske
politike. Na eni strani je Banka Slovenije s permanentno pozitivno stopnjo depreciacije
zasledovala neustrezen cilj in preko prenosa rasti tečaja (t.i. pass-through učinek) v cene
dvigovala stopnjo inflacije. S fiksacijo deviznega tečaja (in predvidenim majhnim
nihanjem okrog centralne paritete), je ta vir inflacije sicer odpravljen, vendar pa zaradi
odloženih posrednih učinkov lahko vpliva na domače cene vsaj še do sredine naslednjega
leta. V obdobju pregleda višine stopnje inflacije sredi leta 2006, naj bi bil ta vir inflacije
povsem odstranjen, kar bo ključno prispevalo k znižanju inflacije z trenutnih ravni.
Vlada RS je v zadnjih letih prispevala k manjši rasti cen predvsem s spremenjeno
politiko reguliranih cen, obdavčitve in pa zadrževanjem rasti plač pod produktivnostjo za
delavce javnega sektorja. Vendar pa je v preteklosti hitrejša rast plač v nemenjalnem
sektorju (kamor sodi tudi javni sektor) delno posledica ohranjanja monopolnih struktur.
Njihovo odpravljanje in povečanje konkurence bi lahko prispevalo k dodatnemu
zniževanju inflacije. Do takšnih ugodnih učinkov že prihaja v živilski panogi, ki je bila
do vstopa v EU zaščitena s carinami. Delno pa je rast plač v nemenjalnem sektorju odraz
ravnotežnega procesa (t.i. Balassa-Samuelsonov učinek), ki se bo nadaljeval tudi v
naslednjih letih. Gre za to, da hitrejša rast produktivnosti v menjalnih sektorjih (v
primerjavi z nemenjalnimi sektorji) omogoča hkraten dvig plač. V nemenjalnih sektorjih
sledijo z zvišanjem plač, kar ob bolj ali manj nespremenjeni produktivnosti povzroči rast
cen v nemenjalnem sektorju. Ta proces bo prisoten tudi v prihodnje in bo prispeval k
težjemu doseganju inflacijskega cilja.
Cilj raziskovalne naloge je oblikovati priporočila ukrepov ekonomski politiki, ki naj bi
omogočila čim hitrejši prevzem evra. Pri tem je ključnega pomena samo dejstvo, da je
Maastrichtski kriterij cenovne stabilnosti premikajoča se tarča. Določen je kot povprečje
treh držav (izmed vseh 25 držav EU) z največjo stabilnostjo cen. Relativno trajni šoki v
nekaterih državah (v preteklosti sta to bili Litva in Češka) povzročajo inflacijske stopnje,
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ki so zelo blizu 0. Z veliko verjetnostjo lahko domnevamo, da bodo te nizko-inflatorne
države določale referenčno vrednost inflacije, ki bo blizu 2%. Zato mora Slovenija biti
zelo konzervativna in ciljati na stopnjo inflacije, ki ne presega 2%. Le na ta način bo
lahko z gotovostjo prevzela evro ob začetku leta 2007.
Nedavni šoki v svetovnih cenah naftnih derivatov odražajo možnost, da Slovenija zgreši
postavljeni cilj in tako ne izpolni inflacijskega konvergenčnega kriterija. Problem
prenosa naftnih šokov v inflacijo v Sloveniji je v asimetričnem vplivu. Obstajajo trije
razlogi za večji vpliv naftnih šokov na slovensko inflacijo.
Prvič, v harmoniziranem indeksu cen življenjskih potrebščin je delež tekočih goriv za
prevoz in ogrevanje v Sloveniji večji kot v vseh ostalih državah. Le-ta je v Sloveniji enak
8%, na drugi strani pa je ekstrem Velika Britanija, ki ima ta delež na ravni 3% HICP.
Posledica tega je, da je ob enaki spremembi maloprodajnih cen, učinek (v odstotnih
točkah) na HICP lahko kar dvakrat večji. Če bi bila Velika Britanija ena izmed treh držav
z najnižjo stopnjo inflacije, bi bil ta diferencialni delež lahko odločujoč.
Drugič, poleg višjega deleža tekočih goriv za prevoz in ogrevanje, pa je pomembno
kakšen delež predstavlja nabavna cena v maloprodajni ceni pred davkom na dodano
vrednost. Večji kot je delež te nabavne cene, se ob danem povečanju svetovne cene nafte,
bolj poveča maloprodajna cena. Kakšen je delež nabavne cene v maloprodajni ceni je v
veliki meri odvisno od višine trošarin. Večje kot so trošarine v maloprodajni ceni, manjši
je pomen nabavne cene in večji je prenos rasti svetovnih cen naftnih derivatov v
maloprodajne cene. V Sloveniji je delež nabavne cene v maloprodajni ceni pred davki
40%, kar ni med najnižjimi, Velika Britanija pa ima ta delež zgolj 27%. To je dodatni
razlog, da bi dane spremembe svetovnih cen nafte lahko imele v Sloveniji večji učinek na
končne cene.
Tretji razlog pa je samo dejstvo, da je delež nafte v slovenski proizvodnji večji kot v
ostalih (bolj razvitih) državah, tako da bi bil lahko tudi ta posredni učinek dvigovanja cen
nafte tudi zaradi tega večji v Sloveniji, tveganje neizpolnjevanja inflacijskega cilja pa
večje.
Tveganje neizpolnjevanja inflacijskega cilja zahteva ustrezno izbiro ekonomskih politik.
Na podlagi analize in simulacij v raziskovalni nalogi lahko oblikujemo naslednja
priporočila. Ob koncu tekočega leta in v nadaljevanju naslednjega leta naj vlada (ob
zniževanju oziroma ohranjanju svetovnih cen nafte) povečuje trošarine in na ta način
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oblikuje strateško rezervo za zniževanje trošarin v obdobju med septembrom 2005 in
avgustom 2006, ki bo referenčno obdobje za ugotavljanje cenovne stabilnosti. Proces
zniževanja inflacije bo sicer nekoliko počasnejši, vendar pa bomo pridobili pomemben
manevrski prostor nevtralizacije naftnih šokov takrat, ko bo to najbolj pomembno.
Nenazadnje smo že dosegli spodnjo mejo dovoljenih trošarin na naftne derivate
(določene z direktivo EU), kar pomeni, da je sedaj instrument acikličnega prilagajanja
trošarin neoperativen.
Poleg tega naj vlada vodi restriktivno fiskalno politiko (zmanjšanje socialnih transferjev,
omejevanje rasti plač in reguliranih cen). Zgoraj omenjeno priporočilo zviševanja
trošarin v prihodnjem letu bo prispevalo k restriktivnosti fiskalne politike. Le-ta na eni
strani zmanjša tveganje nedoseganja inflacijskega kriterija, na drugi pa zagotavlja
izpolnjevanja fiskalnih kriterijev, še posebej kriterija glede višine tekočega
proračunskega primanjkljaja (3% BDP). Restriktivna fiskalna politika bo pomagala
Banki Slovenije pri vzdrževanju stabilnega deviznega tečaja okrog centralne paritete in s
tem izpolnjevanje Maastrichtskega kriterija glede stabilnosti deviznega tečaja.
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1.

Uvod

Namen raziskovalne naloge je primerjalna analiza vpliva rasti svetovnih cen tekočih
goriv na stopnjo inflacije v Sloveniji in državah EU ter na podlagi modelskih simulacij
oblikovati priporočila ekonomski politiki Slovenije glede oblikovanja cen tekočih goriv v
obdobju članstva v tečajnem mehanizmu ERM 2 in pred prevzemom evra. V študiji
obravnavamo predvsem vpliv prilagajanja višine trošarin kot instrumenta za oblikovanje
maloprodajne cene tekočih goriv, medtem ko nekatere ostale elemente maloprodajne
cene, ker so bodisi fiksirani in ima njihova dinamika relativno majhen vpliv (marža
trgovcev, članarina za obvezne rezerve) bodisi se gibljejo skladno z dinamiko trošarin in
nabavnih cen (DDV), puščamo ob strani.
Slovenija se je formalno priključila tečajnemu mehanizmu ERM 2. julija 2004 in bo v
njem ostala najmanj dve leti. Najbolj realističen datum za prevzem evra, ob izpolnjevanju
vseh Maastrichtskih konvergenčnih kriterijev, je 1. januar 2007. Izmed Maastrichtskih
kriterijev za prevzem evra je ključna pozornost namenjena izpolnitvi inflacijskega
kriterija, saj so - zaradi sedaj še vedno previsoke inflacije - največja tveganja povezana
prav s tem področjem. Izpostavljenost nihanjem cen tekočih goriv, ki se lahko prek
veljavnega sistema oblikovanja cen tekočih goriv v Sloveniji prenesejo tudi v domače
cene, predstavlja enega izmed omenjenih faktorjev tveganja. S tega vidika je narodno
gospodarsko nujno potrebna analiza primernosti različnih ukrepov ekonomske politike v
primeru, da pride za inflacijo neugodnih dogodkov. Čeprav šoki v svetovnih cenah
naftnih derivatov vplivajo tudi na ostale članice EU, pa obstajajo tehtni pomisleki, da je
vpliv teh šokov na inflacijo v slovenskem gospodarstvu večji kot na inflacijo drugih
članice EU. Izpostaviti velja tri razloge, ki odražajo večji pomen nafte v slovenski
potrošnji košarici in v proizvodnji drugih dobrin oziroma storitev. Prvič, delež trošarin v
končnih cenah naftnih derivatov je večji v bolj razvitih državah EU v primerjavi s
Slovenijo. Drugič, pomen naftnih derivatov v harmoniziranem indeksu cen (HICP) je
večji v Sloveniji kot v vseh ostalih državah EU-25. Tretjič, pomen naftnih derivatov je
večji tudi v proizvodnji dobrin.
Naše glavne ugotovitve so naslednje. Prvič, z vidika pričakovane stopnje konvergence
novih članic EU k povprečju EU-15 tako glede razvitosti kot posledično tudi glede ravni
cen je pričakovati, da bo v prihodnjih letih stopnjah inflacije v novih članicah EU višja

od povprečja EU-15 in da bodo morebitne oscilacije na svetovnem trgu nafte imele
relativno večji inflatorni vpliv kot v starih članicah EU-15.
Drugič, za Slovenijo ni problematično, če ohrani sedanjo raven trošarin na tekoča goriva
ali jo še nekoliko dvigne. To ji lahko omogoči potreben manevrski prostor v obdobju
zasledovanja konvergenčnega inflacijskega cilja, saj bi lahko zniževanje trošarin na
goriva uporabila kot dodaten instrument zniževanja inflacije, če bi bilo to potrebno.
Tretjič, zaradi dejstva, da je s strani monetarne politike v obdobju članstva v ERM 2
zaželeno, da vzdržuje visoko stopnjo stabilnosti nominalnega deviznega tečaja, mora
slovenska vlada voditi restriktivno fiskalno politiko. Zato si mora že sedaj zagotoviti
določeno proračunsko rezervo (najmanj v višini 1% BDP), da ne bi morebitno
zmanjšanje fiskalnih prilivov iz naslova tekočih goriv - v primeru potrebe po tovrstnem
posredovanju zaradi doseganja inflacijskega kriterija - ogrozilo restriktivnosti fiskalne
politike. To pomeni, da je zaželeno (tudi s splošnim namenom potrebne fiskalne
konsolidacije v prihodnosti) čim prej pričeti z odločnim krčenjem deleža proračunskih
izdatkov v bruto domačem proizvodu. Vsakršno popuščanje na področju izdatkov za
socialno varnost bi bilo v prihodnje potencialno zelo škodljivo; še posebej z vidika
potrebe po hitrem vstopu v EMU.
Poleg uvoda ima raziskovalna naloga še šest poglavij. V drugem poglavju analiziramo
načine reguliranja cen tekočih goriv v evropskih državah. V tretjem poglavju primerjalno
analiziramo dinamiko maloprodajnih cen bencina in dizelskega goriva v Sloveniji in
državah EU ter morebitno diferencirano posredovanje posameznih vlad prek
spreminjanja ravni obdavčitve, da bi omilile negativne cenovne naftne šoke na domačo
inflacijo. V četrtem poglavju predstavimo učinke naftnih šokov na globalno
gospodarstvo. Analizirani so relativna velikost sedanjega naftnega šoka v primerjavi s
preteklimi in mehanizmi prenašanja učinkov naftnega šoka v gospodarstva, ki nafto
uvažajo. V petem poglavju opisujemo Maastrichtske konvergenčne kriterije za prevzem
evra kot »gibajoče in hkrati spreminjajoče tarče« in analiziramo njene implikacije za
Slovenijo. V šestem poglavju razložimo zakaj imajo naftni šoki asimetričen vpliv na
slovensko inflacijo v primerjavi z evropsko. V tem poglavju so tudi podana napotila
ekonomski glede politike trošarin na naftne derivate in oblikovanje cen naftnih derivatov
v ERM 2. V sedmem poglavju opredelimo ključna makroekonomska tveganja v ERM 2,
ki so lahko neposredno povezana z naftnimi šoki, in s pomočjo kalibriranega teoretičnega
makroekonomskega modela analiziramo inflacijske posledice potencialnega porasta cen
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nafte za slovensko gospodarstvo brez ustreznih nevtralizacijskih ukrepov ekonomske
politike, ter možne alternativne ukrepe ekonomske politike ob upoštevanju omejitev, ki
jih glede denarne politike predstavlja ERM 2. Pri tem gre za možne alternativne ukrepe v
domeni fiskalne politike, ki bi lahko nevtralizirali inflacijske pritiske. V sklepu na kratko
povzemamo osnovne ugotovitve naše raziskave.

2.

Oblikovanje cen tekočih goriv v evropskih državah

Slovenija je ena redkih držav, ki podrobno regulira trg z naftnimi derivati, pri čemer pa je
poleg osnovnega namena, ki je zaščita potrošnikov pred oligopolnim določanjem cen
obeh največjih ponudnikov, poskus kontrole vpliva gibanja svetovnih cen nafte na
stopnjo inflacije. Po letu 1991 je Slovenija prevzela način oblikovanja cen iz nekdanje
Jugoslavije, in sicer je vlada določala najvišje dovoljene cene na trgu za motorne
bencine, dizelsko gorivo, kurilno olje EL in kurilna olja-mazute. Podjetja, ki opravljajo
dejavnost v prometu z naftnimi derivati, so pred spremembo cen morala pridobiti
soglasje vlade, ki je bila dolžna izdati soglasje najkasneje v roku 30 dni od vložitve
zahtevka za spremembo cen. Zaradi velikih cenovnih nihanj na svetovnem trgu nafte in
neugodnega gibanja tečaja USD je postal zakonski rok 30 dni za naftne trgovce predolg,
zato so leta 1996 podali prvi predlog za sprejetje modela oblikovanja cen, ki pa ni bil
sprejet. Zaradi spremenjenih pogojev na trgu ter pojava vse večje konkurence, je vlada
dne 5.9.1998 izvzela kurilna olja-mazute iz režima določanja cen, dne 5.12.1998 pa je
sprostila tudi ceni dizelskega goriva in kurilnega olja EL. Zaradi velikega povečanja cen
nafte na svetovnih trgih v drugi polovici leta 1999 in začetku leta 2000 ter
nepripravljenosti vlade za usklajevanje svetovnih cen naftnih derivatov so se naftni
trgovci znašli v slabem finančnem položaju in zato zaostrili pritisk na vlado za sprejem
modela oblikovanja cen naftnih derivatov. V začetku aprila 2000 je vlada na podlagi
Zakona o kontroli cen (Ur. l. RS, št. 63/99) sprejela Uredbo o oblikovanju cen naftnih
derivatov (Ur. l. RS, št. 29/2000), s čimer je s 4.4.2000 oblikovanje cen motornih
bencinov (NMB-91, NMB-95, NMB-98 in OMB-98) postalo regulirano po predpisanem
cenovnem modelu. Ta model oblikovanja je v osnovi leta 1995 oblikovala Agencija za
prestrukturiranje energetike d.o.o., model je preoblikovalo Ministrstvo za Ekonomske
odnose in razvoj (zdaj Ministrstvo za gospodarstvo) v letih 1998 in 1999 po pogajanjih s
Petrolom in Istrabenzom (bistvena modifikacija je naslonitev na podatke iz Mediteranske
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borze). Slovenski model je temeljil na osnovi modelov, ki so jih pred letom 1995
uporabljali v Avstriji, Belgiji, Italiji in na Portugalskem, pri čemer so mu bili dodani
specifični faktorji za slovenske razmere (tečaj SIT/USD, fiksne marže, obdobje
povprečenja). Po tej uredbi (Ur. l. RS, št. 29/2000) se cena motornih bencinov pred
obdavčitvijo na domačem trgu oblikuje na podlagi 14-dnevnega povprečja cene bencina
na mediteranskem trgu (po kotaciji CIF MedHigh), srednjega tečaja USD, gostote
bencina, prispevka za blagovne rezerve ter bruto marže distributerja. Cene dizelskega
goriva in kurilnega olja, razen v enem 6-mesečnem obdobju, niso bile državno
regulirane. Kasneje so bile sprejete nove uredbe, ki so dvigovale bruto marže
distributerjev, spreminjale način preračuna najvišje ravni prodajne cene pred obdavčitvijo
za NMB-98 ter spremenile predpis o korigiranju prodajne cene brez dajatev po postopku
zaokrožitve maloprodajne cene na eno decimalno mesto. Leta 2002 je bil ukinjen cenovni
prag, marža distributerjev določena na 13.4 SIT na liter bencina, prispevek za blagovne
rezerve pa na 1,7 SIT/liter. V začetku leta 2003 je vlada povišala maržo distributerjev na
17 SIT na liter bencina, prispevek za blagovne rezerve pa na 1,8 SIT/liter. Januarja 2003
je vlada uvedla nadzor tudi nad ceno dizelskega goriva in kurilnega olja EL, ki je v
veljavi še danes. Marca 2003 je vlada tudi nekoliko spremenila model oblikovanja cen
bencina, in sicer je podaljšala obdobje povprečenja s 14 na 28 dni.
Podoben model kot v Sloveniji danes uporablja le Hrvaška, medtem ko imajo Avstrija,
Belgija in Portugalska določene cenovne omejitve na podlagi povprečja cen pred davki v
EU-15. V večini evropskih in ostalih razvitih držav pa cene naftnih derivatov niso
državno regulirane in se oblikujejo povsem tržno, tako da se nihanja svetovnih cen nafte
prenašajo v končne cene v skladu s poslovno politiko posameznih naftnih distributerjev.

Tabela 1: Regulacija na trgih naftnih derivatov v evropskih državah
DRŽAVA

REGULACIJA

Avstrija

da

Belgija

da

Danska

ne

Finska
Francija

ne
ne

SISTEM REGULACIJE
do 1990 zgornje meje cen, pozneje pogodbe med vlado in šestimi
vodilnimi ponudniki naftnih derivatov, po katerem so vladi
sporočali nabavne cene borze v Rotterdamu, prodajne cene in
količine rezerv. Zdaj uradno modela ni, velja pa dogovor med
vlado in OMV, po katerem se je slednji zavezal, da cene ne bodo
presegale relevantnega tehtanega povprečja EU za več kot 0,029 €
na liter (povprečje se oblikuje tedensko glede na poročilo Oil
Bulletin; http://europa.eu.int/comm/energy/oil/bulletin/
model oblikovanja cen z zgornjo mejo cene
regulacija cen do leta 1985, spremembe cen se zdaj zgolj
sporočajo vladi
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Grčija

ne

Hrvaška

da

Irska
Italija
Japonska
Nemčija
Nizozemska
Norveška

ne
ne
ne
ne
ne
ne

Portugalska

da

Španija

ne

Švedska
Velika Britanija
ZDA

ne
ne
ne

3.

vlada ima možnost določanja največje dopustne cene, ki pa je bila
zadnjič uveljavljena leta 1995 (diskrecijsko določanje, ni modela)
model oblikovanja cen v Pravilniku o utvrđivanju cijena naftnih
derivata (inačica slovenskega modela)

regulacija črpanja surove nafte
model določa najvišje dovoljene cene glede na povprečje cen pred
davki v EU (Oil bulletin), temu povprečju je dodana trošarina in
fiksna marža (2 PTE na liter NMB-95) in davek na dodano
vrednost (pred letom 1996 so se cene spreminjale na 14 dni, po
tem letu na vsakih 28 dni)
regulacija cen do leta 1998, spremembe cen se zdaj zgolj
sporočajo vladi

Primerjalna analiza dinamike cen in obdavčitve tekočih goriv v

Sloveniji in državah EU

3.1. Dinamika cen tekočih goriv v Sloveniji v obdobju 2000-2004

Leta 2002 je zaradi rasti svetovnih cen nafte slovenska vlada razmišljala o spremembi
cenovnega modela za bencin z utemeljitvijo, da obstoječi model prispeva k višji stopnji
inflacije. Kot je pokazala študija Damijan et al (2003), slovenski bencinski model iz leta
2000 ni bil dodatni vzrok za višje stopnje inflacije, saj se cene bencina pred obdavčitvijo
oblikujejo v skladu z rastjo svetovnih cen bencina, tečaja dolarja ter fiksne marže naftnih
trgovcev. Morebitni povečani vpliv cen bencina pa izhaja izključno iz vladne politike
obdavčitve naftnih derivatov. Slika 1 nazorno kaže, da je šlo v letu 2000 za kombinirani
vpliv rasti svetovnih cen nafte (cene pred davki – CPD) in vladnega povečevanja skupne
obdavčitve na hitro rast cen bencina NMB-95 in dizelskega goriva D2. V letu 2001, ko so
svetovne cene nafte večinoma upadale, se je maloprodajna cena bencina na slovenskem
trgu kljub temu povečala (s 152 SIT na 168 SIT za liter), in sicer ker je vlada skupno
obdavčitev (vsota trošarine in davka na dodano vrednost) bencina povečala z 81 SIT na
117 SIT za liter. Pri dizelskem gorivu je vlada zgolj neznatno (za 3 SIT na liter) povečala
5

obdavčitev, zato je tudi maloprodajna cena kljub medletnim nihanjem ostala v povprečju
na isti ravni. Za leto 2002 je značilna srednje močna rast svetovnih cen nafte (cena
bencina se je denimo povečala z 52 SIT na 65 SIT za liter), kar je zaradi stacionarne
obdavčitve vplivalo na povečanje maloprodajne cene bencina s 168 SIT na 183 SIT za
liter (torej v približno enaki meri kot so se povečale svetovne cene).1 Na kratkoročni
cenovni šok na svetovnih naftnih trgih (povečanje cene bencina pred davki na 74 SIT za
liter) v začetku leta 2003 je vlada reagirala z znižanjem skupne obdavčitve za 14 SIT za
liter, s čimer je preprečila povečanje maloprodajne cene bencina. Sredi leta 2003 so
svetovne cene nafte spet upadle, na kar je slovenska vlada reagirala s ponovnim
povečanjem skupne obdavčitve bencina NMB-95 na 125 SIT za liter, vendar pa so
maloprodajne cene bencina ostale skorajda nespremenjene do konca leta 2003 (povečanje
za 2 SIT za liter od začetka do konca leta 2003). Pri dizelskem gorivu je bilo, po
svetovnem cenovnem šoku na začetku leta, manj oscilacij kot pri bencinu, kar je vlada
izkoristila in dvignila raven obdavčitve s 84 SIT na preko 100 SIT za liter), vendar pa to
zaradi ugodne svetovne dinamike cen ni imelo vpliva na povečanje maloprodajnih cen
dizelskega goriva.
Slika 1:

Dinamika maloprodajnih in cen pred davki ter skupne obdavčitve tekočih
goriv v Sloveniji, 2000-2004 (v SIT za liter)
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1

Davek na liter goriva pa se je tudi povečal, saj se zaradi povečanja cene plača tudi večji davek na dodano
vrednost.
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Za leto 2004 je značilna izjemna rast svetovnih cen nafte, pri čemer so se cene dizelskega
goriva pred obdavčitvijo od januarja do oktobra povečale z 62 SIT na 100 SIT za liter,
cene bencina NMB-95 pa z 62 SIT na 88 SIT za liter. Maloprodajne cene bencina in
dizelskega goriva so se temu ustrezno močno povečale in sicer pri bencinu s 187 SIT na
208 SIT za liter, pri dizelskem gorivu pa kar s 164 SIT na 205 SIT za liter. S tem je vlada
nekoliko porušila običajna razmerja maloprodajnih cen goriv, ki so običajna tudi v
državah EU (običajno je dizelsko gorivo v ostalih državah EU bistveno nižje od cene
bencina). Podobno je tudi sprememba trošarin pri kurilnem olju spremenila običajna
cenovna razmerja, ki veljajo pri gorivih za ogrevanje.

3.2.

Dinamika absolutne in relativne obdavčitve tekočih goriv v Sloveniji v
obdobju 2000-2004

Ker so se nabavne cene naftnih derivatov na svetovnih trgih precej spreminjale, je vlada
prilagajala tudi trošarine. Vendar pa se je skupna obdavčitev za liter ohranjala bolj ali
manj nespremenjeno, tako da sta ceni NMB-95 in D2 naraščali, kar ilustrira slika 2.
Način obdavčitve pri naftnih derivatih (DDV se obračunava na ceno povečano za znesek
trošarine) namreč pri naraščajočih nabavnih cenah kljub zmanjševanju trošarin vodi k
povečevanju skupne obdavčitve, če zmanjšanje trošarin ni bilo dovolj veliko. Vlada je
kljub skrbi za inflacijski cilj očitno zasledovala tudi cilj stabilnih fiskalnih prihodkov,
zato je trošarine po potrebi zniževala le toliko, da ni trendno zmanjšala skupne
obdavčitve bencina in dizelskega goriva. Pri tem smo seveda zanemarili učinke na
povpraševanje.
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Slika 2:

Dinamika obdavčitve tekočih goriv v Sloveniji, 2000-2004 (v SIT za liter)
NMB-95

D2

140.0

120.0

120.0

100.0

100.0
80.0

80.0
60.0

60.0
40.0

40.0
20.0

20.0

0.0

Trošarina

DDV

11 .1.00
11 .3.00
11 .5.00
11 .7.00
11 .9.00
1 1.1 1.00
11 .1.01
11 .3.01
11 .5.01
11 .7.01
11 .9.01
1 1.1 1.01
11 .1.02
11 .3.02
11 .5.02
11 .7.02
11 .9.02
1 1.1 1.02
11 .1.03
11 .3.03
11 .5.03
11 .7.03
11 .9.03
1 1.1 1.03
11 .1.04
11 .3.04
11 .5.04
11 .7.04
11 .9.04
1 1.1 1.04

1 1 .1 .0 0
1 1 .3 .0 0
1 1 .5 .0 0
1 1 .7 .0 0
1 1 .9 .0 0
1 1 .1 1 .0 0
1 1 .1 .0 1
1 1 .3 .0 1
1 1 .5 .0 1
1 1 .7 .0 1
1 1 .9 .0 1
1 1 .1 1 .0 1
1 1 .1 .0 2
1 1 .3 .0 2
1 1 .5 .0 2
1 1 .7 .0 2
1 1 .9 .0 2
1 1 .1 1 .0 2
1 1 .1 .0 3
1 1 .3 .0 3
1 1 .5 .0 3
1 1 .7 .0 3
1 1 .9 .0 3
1 1 .1 1 .0 3
1 1 .1 .0 4
1 1 .3 .0 4
1 1 .5 .0 4
1 1 .7 .0 4
1 1 .9 .0 4
1 1 .1 1 .0 4

0.0

Davki skupaj

Trošarina

DDV

Davki skupaj

Vir: Petrol d.d.

Vendar pa takšna vladna politika zasledovanja stabilnih fiskalnih prihodkov ob
naraščajočih svetovnih cenah nafte nima dramatičnih razsežnosti, saj, kot kaže slika 3,
članice EU-15 v letu 2004 sploh niso reagirale na rast svetovnih cen nafte z zniževanjem
trošarin in so dovolile popoln prenos rasti svetovnih cen nafte v domače maloprodajne
cene bencina in dizelskega goriva. Ob upoštevanju dejstva, da se davek na dodano
vrednost pri naftnih derivatih obračunava na nabavno ceno povečano za trošarino, so
omenjeni ukrepi le zmanjševali povečevanje absolutne obdavčitve. Sicer pa se je raven
trošarin v Španiji in Belgiji celo povišala. Nasprotno pa se je raven trošarin na bencin v
Sloveniji znižala za 11% (z 0,395 € na 0,352 € za liter).
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Slika 3:

Dinamika trošarin na NMB-95 v EU-15 in Sloveniji, 2000-2004 (v EUR za
1000L)
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Vir: Petrol d.d. in Oil Bulletin (http://europa.eu.int/comm/energy/oil/bulletin/)

Primerjava relativnih cen tekočih goriv, kaže, da se je v letu 2004 (januar – oktober)
bencin NMB-95 v Sloveniji relativno glede na EU-15 celo pocenil (za okrog 3 odstotne
točke). Ta relativna pocenitev je v največji meri posledica zmanjšanja relativne
obdavčitve bencina v Sloveniji v letu 2004 za 7 odstotnih točk glede na povprečje EU-15
(s 77,4% na 70,2% povprečja EU-15). Kot smo navedli že zgoraj (glej sliko 2), je
slovenska vlada poskušala vzdrževati bolj ali manj nespremenjeno (v tolarjih) raven
skupne obdavčitve bencina, medtem ko so ostale države EU-15 tukaj manj posegale in
dovolile višjo rast nominalne obdavčitve v skladu z rastjo nabavnih cen bencina.
Slovenska vlada je v skrbi za inflacijo bistveno bolj posegala v oblikovanje cen bencina,
medtem ko ostale države EU-15 niso imele ambicij nevtralizacije vpliva rasti svetovnih
cen nafte na stopnje inflacije. Razlike v obdavčitvi naftnih derivatov med Slovenijo in
drugimi državami EU odražajo razlike v kratkoročnih narodnogospodarskih ciljih
Slovenije v primerjavi z državami EU-15. Medtem ko Slovenija zasleduje politiko
pospešenega zniževanja inflacije zaradi želje po čim hitrejšem prevzemu Evra, pa v
drugih državah EU-15 te potrebe ni.
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Maloprodajne cene in skupna obdavčitev tekočih goriv v Sloveniji glede na
povprečje EU-15 v letu 2004 (EU=100)
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Vir: Petrol d.d. in Oil Bulletin (http://europa.eu.int/comm/energy/oil/bulletin/)

Podobno dinamiko je opaziti tudi pri dizelskem gorivu D2, kjer je slovenska vlada sicer
dovolila hitrejšo rast maloprodajnih cen kot pri bencinu (nominalni maloprodajni ceni
bencina in dizelskega goriva sta se precej približali), vendar pa je bila rast podobna kot v
ostalih državah EU-15 (maloprodajne cene D2 so ostale na ravni okrog 88% povprečja
EU-15). Hitrejšo rast nabavnih cen dizelskega goriva je slovenska vlada umirjala z
nekoliko počasnejšo dinamiko skupne obdavčitve, ki se je v letu 2004 glede na povprečje
EU-15 celo zmanjšala za 3,5 odstotne točke (glej sliko 4).

3.3.

Primerjava strukture obdavčitve tekočih goriv med Slovenijo in EU-25

Visoka raven trošarin na tekoča goriva za inflacijo ni problematična, prav nasprotno, ima
pa seveda vpliv na blaginjo prebivalstva in proizvodne stroške. Absolutno visok nivo
trošarin pomeni višji nivo maloprodajnih cen tekočih goriv. Kot kaže tabela 2, imajo
države EU-25 z višjo ravnijo trošarin tudi višje maloprodajne cene bencina NMB-95. Od
tega lahko odstopajo le države, ki bodisi kupujejo bencin na svetovnih trgih po višjih
cenah (primerjaj Malto glede na Slovenijo) in/ali imajo višje stopnje DDV (Madžarska).
V splošnem imajo vse nove članice EU razen Madžarske nižjo raven trošarin na bencin
od držav EU-15. Izjema na strani EU-15 sta Grčija in Španija z nizko ravnijo trošarin in
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nizkim DDV, na strani novih članic pa Madžarska, ki ima visoko raven trošarin in visoko
stopnjo DDV.
Tabela 2: Struktura cen in obdavčitve NMB-95 v EU-25, na dan 20.9.2004
Cena pred
davki
EUR/1000l

Država
1

trošarina
in dr.dajatve
EUR/1000l

DDV
EUR/1000l

stopnja
DDV
%

Maloprod.
cena
EUR/1000l

2

3

4

5

6=2+3+4

Nizozemska
V. Britanija
Nemčija
Finska
Italija
Danska
Švedska
Belgija
Francija
Portugalska
Madžarska
Irska
Avstrija
Luxemburg
Malta
Španija
Slovaška
Poljska
Češka
Slovenija
Grčija
Ciper
Litva
Latvija
Estonija
Povprečje EU-15
Povprečje EU-25

407.0
324.4
362.3
357.6
403.6
366.0
362.3
361.6
308.9
369.0
381.5
376.3
383.6
376.7
454.2
374.5
367.9
368.7
352.6
343.7
396.4
396.8
373.8
359.7
302.8
368.7
369.3

664.9
692.2
654.5
597.3
558.6
547.3
527.4
546.1
589.2
522.6
424.9
442.7
424.7
442.1
311.2
403.0
388.1
357.4
377.5
371.1
302.3
302.9
288.2
263.1
287.6
527.7
451.5

203.7
177.9
162.7
210.1
192.5
228.3
222.4
190.6
176.0
169.4
201.6
172.0
161.7
98.3
137.8
124.4
143.6
159.8
138.7
143.0
125.8
105.0
119.2
112.1
106.3
174.4
159.3

19.0%
17.5%
16.0%
22.0%
20.0%
25.0%
25.0%
21.0%
19.6%
19.0%
25.0%
21.0%
20.0%
12.0%
18.0%
16.0%
19.0%
22.0%
19.0%
20.0%
18.0%
15.0%
18.0%
18.0%
18.0%
19.4%
19.3%

1,275.6
1,194.6
1,179.5
1,165.0
1,154.7
1,141.6
1,112.1
1,098.3
1,074.1
1,061.0
1,007.9
991.0
970.0
917.0
903.1
901.9
899.6
885.9
868.8
857.7
824.5
804.7
781.1
734.9
696.6
1,070.7
980.1

SLO/EU-15 (v %)
SLO/EU-25 (v %)

93.2
93.1

70.3
82.2

82.0
89.7

103.1
103.5

80.1
87.5

Vir: Petrol d.d. in Oil Bulletin (http://europa.eu.int/comm/energy/oil/bulletin/)

4.

Naftni šoki in razmere v svetovnem gospodarstvu

Slovenija je majhno odprto gospodarstvo. Zaradi tega imajo naftni šoki na slovensko
gospodarstvo neposredne in posredne učinke. Neposredna učinka sta prenos višjih cen
naftnih derivatov v domače cene in neposreden negativen učinek na stroške proizvodnje.
Naftni šok tako deluje kot nekakšen davek na potrošnjo, saj se dohodek prelije iz držav,
ki so neto uvoznice nafte, k tistim, ki so neto izvoznice. V preteklosti pa so imeli naftni
šoki pomembne učinke na celotno svetovno gospodarstvo, saj so povzročili stagflacijo dvig stopnje inflacije in pa znižanje gospodarske rasti. Torej bi lahko tudi sedanji šok
imel preko učinka na globalno gospodarstvo posledice tudi za majhno odprto
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gospodarstvo. Bolj natančno, neposrednim stroškom zaradi rasti svetovnih cen naftnih
derivatov, lahko dodamo še stroške izpadlega izvoza zaradi znižanja globalne
gospodarske rasti.

4.1 Relativna velikost naftnega šoka leta 2004: zgodovinska primerjava

Rast svetovnih cen naftnih derivatov v tekočem letu je precejšnja, saj so trenutno
prevladujoče cene precej nad ravnmi, ki so jih dosegli v času manjših šokov v letih 1990
in 2000. V letu 2002 je bila povprečna cena WTI (West Texas Intermediate) nafte na
newyorškem trgu 26 $ za sod nafte. Oktobra 2004 pa so presegale 50 $, kar predstavlja
100% povečanje. Hkrati pa je cena nafte od povprečja v letu 2003 narasla za približno 30
%. Porast cen nafte na svetovnih trgi v letu 2000 je znašal približno 60%, vendar je
potrebno poudariti, da se je takratni porast pričel z zgodovinsko zelo nizkih ravni (cene
surove nafte so še v letu 1999 dosegale približno 15 $). V letu 1990 je bil porast manjši,
okrog 40%. Naraščanje cen leta 1973 pa je bilo najbolj dramatično, saj je doseglo kar
210%. Višji kot sedaj je bil tudi skok v letih 1979-80, saj je znašal 135%. Takrat so cene
nafte dosegle rekordno realno vrednost (v primerjavi s ceno standardne košarice dobrin).
Če bi takratne cene soda nafte izrazili v tekočih cenah, bi sod nafte stal kar 82 $. V
realnem izrazu so današnje cen primerljive s tistimi po letu 1973, ki so v današnjih cenah
dosegale raven 43 $ za sod.

4.2 Pričakovanja glede vplivov na globalno ekonomijo ter dejavniki velikih nihanj
cen nafte na svetovnem trgu

Vplivi naftnih šokov na gospodarstva niso zanemarljivi. Nasprotno, naftni šoki zadnjih
tridesetih let so sovpadali ali celo povzročalo vsako od večjih recesij. Resda vsak občuten
porast cen nafte ne vodi nujno v recesijo. Vendar pa se ocenjuje, da trajen porast cene
nafte za 10% zniža gospodarsko rast razvitih držav sveta za približno 0.3 – 0.4 % na leto.
Ocena analitikov investicijske banke Goldman Sachs je še bolj pesimistična. Ustalitev
cen nafte na nivojih, ki smo jim bili priča v septembru in oktobru 2004 bi lahko znižala
gospodarsko rast v državah skupine G7 celo za 1%. Trenutno je svetovna gospodarska
rast na vzpodbudno visokem nivoju. Na trgih, ki so bliže Sloveniji, tj. trgih EU, lahko
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visoke cene nafte upočasnijo že tako relativno šibko gospodarsko okrevanje. Zmanjšanje
privatne in investicijske potrošnje na teh trgih bo imela tudi ustrezne negativne učinke na
rast slovenskega izvoza. Izjema je lahko le izvoz na trg Rusije, ki se je pridružila
pomembnim igralcem na svetovnih naftnih trgih in ima od visokih cen nafte neposredne
koristi.
Za analizo učinkov, ki jih imajo naftne cene na gospodarstva sveta je potrebno ugotoviti
naslednje:
•
•
•
•

velikost naftnega šoka tako z vidika absolutnega porasta kot porasta realne (relativne)
cene nafte;
trajanje šoka;
odvisnosti ekonomije od naftnih virov energije in
odziv monetarne in fiskalne oblasti.

Ob upoštevanju teh dejavnikov lahko sklenemo, da danes obstaja več razlogov za manjše
negativne posledice trenutnega naftnega šoka v primerjavi s tistimi iz let 1973 in 1980.
Kot je bilo ugotovljeno že zgoraj, so trenutni porasti svetovnih cen nafte relativno nižji,
čeprav je do porasta prišlo z zgodovinsko nizkih cen nafte v letu 1999. Po mnenju
nekaterih analitikov naj bi šele porast cene nafte na 80$ dosegel takšno povečanje. Poleg
tega so bili naftni šoki po letu 1990 kratkotrajnejši, kar bi lahko veljalo tudi za zadnji
naftni šok. Nasprotno so se cene nafte po doseženem vrhu leta 1973 umirile šele po štirih
do petih letih let. Energetska odvisnost razvitih držav od nafte pa se je celo bistveno
zmanjšala. Namreč, navkljub dejstvu, da sta se zaradi rasti gospodarstev uvoz in poraba
naftnih derivatov vseeno močno povečala, so današnja gospodarstva stroškovno manj
odvisna od nafte. V tem kontekstu je problem Slovenije večji, saj sodi med manj razvita
tržna gospodarstva, ki so energetsko manj razvita in zato bolj podvržena naftnim šokom
(Cornillie in Frankhauser, 2004). To se posredno kaže tudi v visokem relativnem deležu
naftnih derivatov v celotni potrošnji. S tega vidika ima enako povečanje cen naftnih
derivatov relativno večji stroškovni pritisk kot v razvitejših članicah EU.
Eden izmed glavnih razlogov za manjše makroekonomskih posledice zadnjih naftnih
šokov je tudi ta, da so se le-ti zgodili v razmerah nizke inflacije. To velja tudi za zadnji
naftni šok, saj imajo razvite države trenutno relativno nizke stopnje inflacije. V času
prvega naftnega šoka leta 1973 je bila inflacija v svetu že sicer krepko v porastu. Sedanje
razmere pa so bistveno drugačne. V Evro območju se inflacija, ki trenutno znaša 2.1%,
kljub naraščanju cen nafte v zadnjem letu giblje praktično na ravni inflacijskega cilja
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Evropske centralne banke (inflacija pod 2%). S tega vidika tudi ne preseneča dejstvo, da
nosilci ekonomske politike bolj kot neugodne posledice naraščanja cen nafte na inflacijo
poudarjajo zmanjšanje gospodarske rasti.2 To dejstvo izpostavi kaj je srž problema
slovenskega izpolnjevanja Maastrichtskega inflacijskega kriterija in naraščanja svetovnih
cen nafte: v sistem ERM II smo vstopili z inflacijo, ki je bila previsoka ne zaradi cen
nafte, temveč zaradi neustreznega in prepočasnega ukrepanja Banke Slovenije v
preteklosti. Tako tudi Roubini in Setser (2004) poudarjata, da naftni šok, tudi če je trajen
vodi v dvig ravni cen, ne pa v trajno višjo stopnjo inflacije. Iz tega lahko potegnemo
sklep, da do persistentnega povečanja inflacije po naftnem šoku pride takrat, ko se
ekonomska politika na naftni šok odzove napačno.
Glede na pretekle izkušnje, ki so jih razvite države imele z izbruhi inflacije ob naftnih
šokih pričakujemo, da to ne bo prispevalo k višji inflaciji v mednarodnem okolju in zato
ne bo predstavljalo dodatnega dejavnika tveganja tudi za slovensko gospodarstvo.
Sloveniji ostane torej izziv izpolnitve Maastrichtskega inflacijskega kriterija, ki je
odvisen predvsem od domače ekonomske politike.
Vzrok za to, da na mednarodnem naftnem trgu opažamo tako velika cenovna nihanja, ki
imajo tako pomembne učinke na svetovno gospodarstvo, leži v specifičnosti tega trga.
Velika cenovna nihanja odražajo dejstvo, da je na kratek rok povpraševanje po nafti
neelastično. To povzroči, da imajo majhne spremembe v ponudbi nafte relativno velike
učinke na maloprodajne cene naftnih derivatov. To tudi pojasnjuje zakaj se politična
trenja na ali v bližini področij, kjer so pomembna črpališča nafte, tako odrazijo v cenah
nafte. Politična negotovost namreč spodbudi oblikovanje pričakovanj o prihodnji in
trenutni okrnjeni ponudbi, ki, čeprav majhna, pomembno zaniha cene.
Na ponudbeni strani tudi velja, da je na kratek rok relativno neelastična, razen v primeru,
ko ima predvsem kartel držav v okviru OPEC-a proste proizvodne zmogljivosti. To
pomeni, da v času globalnega okrevanja povečano povpraševanje, h kateremu močno
prispeva visoka kitajska gospodarska rast, tudi občutno zaniha cene. V trenutni situaciji
imata proste proizvodne kapacitete le Savdska Arabija in v manjši meri Združeni
arabski emirati. Z izjemo teh dveh držav, druge članice OPEC-a nimajo interesa za

2

Vpliv naraščanja cen nafte na inflacijo držav EU je omiljen tudi zaradi naraščanja vrednosti evra v
primerjavi z ameriškim dolarjem. Ta pojav zaradi vezave slovenskega tolarja na evro ugodno vpliva tudi na
slovensko inflacijo. Vendar pa naraščanje vrednosti evra nima ugodnega učinka na gospodarsko rast.
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znižanje cen nafte.3 OPEC ima zato v tem trenutku le malo vzvodov kontrole cen v
določenih okvirih, tako da je kratkoročna omejitev ponudbe močna, kar povečuje trajnost
povečanja cen nafte. K trajnosti povečanih cen pa prispevata še dva dejavnika. Prvi je
politična negotovost na Bližnjem in Srednjem Vzhodu. Analitiki ocenjujejo, da trenutna
premija za politično negotovost znaša od 4 do 8 $ za sod. Drugi dejavnik je naraščanje
povpraševanja v Aziji. Močno azijsko povpraševanje ima na razvite države podoben
učinek kot padec ponudbe, kar ima lahko ob kratkoročno neelastičnem povpraševanje
velik vpliv na rast cen derivatov. Kitajska in ostale hitro rastoče države zaenkrat
predstavljajo samo 17% svetovnega povpraševanja po nafti, vendar se ocenjuje, da bodo
v letu 2004 prispevale 59% k porastu celotnega povpraševanja. Za primerjavo so ZDA, ki
predstavljajo 26% svetovnega povpraševanja po nafti, prispevale le 16% k povečanju
povpraševanja. Samo Kitajska sicer predstavlja 7% svetovnega povpraševanja, vendar bo
njen neto uvoz nafte v obdobju 2002-04 narasel kar za 80%.
Zaključimo lahko, da so trenutne razmere na svetovnem trgu nafte neugodne, čeprav z
zgodovinskega vidika cene nafte niso dosegle rekordnih realnih vrednosti. K sedanjemu
porastu pomembno prispevajo negotove politične razmere na Bližnjem in Srednjem
Vzhodu, močen porast povpraševanja v hitro rastočih azijskih državah (ter tudi ostalih
državah v pogojih globalnega gospodarskega okrevanja) ter produkcija OPEC-a na
nivoju postavljene kvote. Vztrajanje cen nafte na tekočih ravneh bi lahko imela
pomemben negativen vpliv na globalno gospodarsko rast. Ta vpliv se utegne prenesti
tudi v Slovenijo. Z vidika vplivov mednarodnega okolja na slovensko gospodarstvo je
ugodno, da do naftnega šoka prihaja v obdobju stabilnosti cen v naših najpomembnejših
trgovinskih partnericah. Poleg neposrednih vplivov na povišanje slovenske inflacije zato
ne pričakujemo dodatnih posrednih učinkov. Podrobna analiza priporočil ekonomski
politiki za nevtralizacijo le-teh z vidika našega približevanja Evropski monetarni uniji
(EMU) pa je predmet nadaljnje analize.

3

Savdska Arabija ima polovico OPEC-ovih prostih kapacitet, vendar to podcenjuje vpliv, ki ga ima
Savdska Arabija. Savdska Arabija ima 65% prostih kapacitet, v kolikor izključimo Venezuelo, Nigerijo in
Indonezijo (Indonezija je trenutno neto uvoznik nafte zaradi povečanega povpraševanja in manjše
proizvodnje na indonezijskih naftnih poljih; Venezuelske proizvodne kapacitete so občutno padle po
političnih nemirih v letu 2002;. Nigerijske proste kapacitete so na politično nestabilnem področju). Na ta
način Savdska Arabija in Združeni arabski emirati imata 80% OPEC-ovih prostih kapacitet. V aprilu 2004
je OPEC proizvedel 1.93 milijonov sodov na dan več kot znaša njegova kvota črpanja nafte. Velika večina
članic OPEC-a proizvaja praktično pri polnih proizvodnih kapacitetah.
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5.

Različen vpliv svetovnih cen nafte na slovensko inflacijo v
primerjavi z EU

Cilj raziskovalne naloge je analizirati pomen naftnih šokov pri izpolnjevanju
Maastrichtskih kriterijev, med katerimi je ključnega pomena prav izpolnjevanje
inflacijskega kriterija. Čeprav so vse države podvržene bolj ali manj enakim šokom v
svetovnih cenah naftnih derivatov (z izjemo razlik v regiji dobaviteljev), pa je lahko
končni vpliv na harmoniziran indeks cen življenjskih potrebščin (HICP) različnih držav
lahko zelo različen.
S slovenskega vidika je problematično predvsem to, da so asimetrični učinki danega
povečanja cen nafte na svetovnem trgu na indeks cen močnejši kot v ostalih državah EU.
Med glavnimi razlogi za to asimetrijo pa so:
1) Struktura uteži v HICP različnih držav je različna. Če primerjamo deleže
tekočih goriv za prevoz in ogrevanje v HICP med državami EU-25, lahko
ugotovimo, da je Slovenija v najbolj neugodnem položaju.4 Omenjen delež je v
Sloveniji skoraj 8%, v povprečju držav EU-25 pa je zgolj 4%. Z izjemo
Luksemburga in Cipra, ki imata deleža 6,5% in 6%, pa imajo vse ostale države
manj kot 5% utež. Najnižje deleže imajo Malta, Italija in Velika Britanija, ki se
gibljejo okrog 3%.
2) Posredni učinki podražitev nafte so odvisni tudi od deležev stroškov nafte v
celotnih stroškov podjetij različnih sektorjev. Države v katerih proizvodnja bolj
intenzivno uporablja naftne derivate in je delež stroškov večji, lahko posledično
ob danih spremembah cen pričakujejo večje podražitve drugih proizvodov. Da bi
lahko naredili primerjavo med državami, bi potrebovali input-output tabele, ki
kažejo vrednostne povezave med posameznimi sektorji za vse države EU-25. Žal
te niso na voljo. Vendar pa sta Cornillie in Frankhauser (2004) pokazala, da je
energetska intenzivnost v tranzicijskih državah, med katerimi je tudi Slovenija
bistveno višja kot v državah OECD. Iz tega lahko sklepamo, da je večja
občutljivost na naftne šoke še dodatno poudarjena.

4

Ti deleži so vsota deležev izdatkov za goriva in maziva (5.3%), za ogrevanje (1.8%) in za plin (0.8%).
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3) Tretji razlog, na katerega smo že opozorili v drugem poglavju, pa je povezan s
strukturo maloprodajne cene naftnih derivatov. Večji kot je delež nabavnih
cen nafte v maloprodajni ceni, manjši učinek ima dana odstotna sprememba cene
surove nafte na odstotno spremembo končnih cen naftnih derivatov. Ta delež je v
veliki meri odvisen od razlik v trošarinah in marž naftnih distributerjev in ima za
NMB-95 po podatkih Eurostata z 20. septembra 2004 razpon od 27% v Veliki
Britaniji do 50% na Malti. Slovenija je s 40% na sredini.

Razlike v utežeh HICP in pa strukturi maloprodajnih cen lahko botrujejo precejšnjim
razlikam v stopnjah inflacije med državami. Zaradi pomanjkljivih podatkov o maržah in
detajlnih strukturah indeksa HICP (po vrstah goriv) v drugih državah EU, je lahko
izračun zgolj ilustrativen. Zato si najprej ogledamo preprost računski primer, nato pa še
algebraično izpeljavo učinkov.
Zamislimo si Slovenijo in Veliko Britanijo. Predpostavimo, da se svetovna nabavna cena
poveča za 50%. Ker ima Velika Britanija zgolj 27% delež nabavne cene v končni ceni,
Slovenija pa 40%, je učinek 50% povečanja nabavnih cen na maloprodajne cene v Veliki
Britaniji enak 16%, v Sloveniji pa 24%. Predpostavimo nadalje, da je NMB-95, za
katerega deleže nabavnih cen z maržami smo uporabili kot referenco za vse ostale vrste
naftnih derivatov. To pa pomeni, da lahko predpostavimo, da je za Slovenijo utež nafte
8%, za Veliko Britanijo pa 3%. Za te vrednosti je povečanje HICP zaradi 50% povečanja
nabavnih cen nafte v Veliki Britaniji enak 0,5 odstotne točke, v Sloveniji pa 2 odstotni
točki. Kot bomo videli v nadaljevanju, je izračunana razlika dovolj velika, da bi
Slovenija ob vseh ostalih nespremenjenih pogojih lahko zaostala za inflacijskim
Maastrichtskim konvergenčnim kriterijem.
Sedaj pa si poglejmo, kako imajo lahko različni deleži cen nafte v HICP in pa razlike v
deležu trošarin povzročijo diferencialni vpliv na inflacijo v splošnem.
Maloprodajna cena naftnega derivata v Sloveniji, pMP , je določena z naslednjo formulo5

5

V formuli (1) ni upoštevano obvezno nadomestilo za oblikovanje obveznih rezerv (v nadaljevanju
članarina), ki trenutno znaša za bencine 1,8 SIT/ l in za ostale destilate pa 1,7 SIT/l. Ta članarina
predstavlja nadomestilo za pokrivanje tekočih stroškov oblikovanja obveznih rezerv naftnih derivatov
(skladiščnina,stroški finansiranja,zavarovanja,obnavljanja ipd.) in njegovo višino Vlada RS sproti določa
glede na preverjene dejanske in planirane stroške ZORD Slovenija. Članarina vpliva na maloprodajno ceno
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(1)

pMP = ( pW + τ TR + m)(1 + τ DDV ) ,

kjer je pW svetovna nabavna cena (v primeru Slovenije gre za simulirano nabavno ceno,
ki se trenutno določa kot 28 dnevno povprečje svetovnih cen nafte in je za NMB-95
znašala 62 SIT v sredini septembra 2004), τ TR je trošarina v fiksnem znesku (za NMB-95
je znašala v septembru 2004 nekoliko pod 90 SIT za liter), m je bruto marža naftnih
distributerjev, τ DDV pa je davčna stopnja DDV, ki v Sloveniji znaša 20%.
Letna stopnja rasti maloprodajne cene nafte je določena z naslednjo formulo, ki je
dobljena kot razmerje maloprodajnih cen v dveh zaporednih letih (pri tem pa
predpostavimo v času konstantno stopnjo DDV in znesek trošarin ter marže
t ,t +1
π MP
=

(2)

π

t ,t +1
MP

t
t
t +1
( pWt +1 + τ TR
( pWt +1 + τ TR
+ m)
+ m)(1 + τ DDV )
pMP
1
1
−1 =
−
=
−
=
t
t
t
t
t
pMP
( pW + τ TR + m)
( pW + τ TR + m)(1 + τ DDV )

p t +1 − p t
p t +1 − p t
pWt
pWt
t ,t +1
=
π
= W t W
= t W t W
W
t
t
( pW + τ MP + m)
pW
( pWt + τ MP
+ m)
( pWt + τ MP
+ m)

,

Iz zadnje enakosti sledi, da je ob konstantnih stopnjah trošarin, prenos nabavnih cen s
svetovnih trgov v maloprodajne cene naftnih derivatov odvisen od deleža nabavnih cen v
ceni pred DDV, torej ceni, ki je vsota nabavne cene, trošarine in bruto marže. Če bi bil
delež nabavne cene enak 1, ker bi bili tako trošarina kot bruto marža enaka 0, bi bila
stopnja rasti maloprodajnih cen naftnih derivatov povsem enaka stopnji rasti svetovnih
cen. Nasprotno pa, v primeru ko je delež nabavne cene majhen, ker je trošarina relativno
velika (ali pa bruto marža), je stopnja rasti maloprodajnih cen naftnih derivatov manjša
od stopnje rasti svetovnih cen. V Sloveniji je po podatkih za 14. september 2004, delež
nabavne cene v ceni NMB-95 pred DDV približno 36%, saj je nabavna cena znašala
61,6 SIT, bruto marža 17,3 SIT in trošarina 90,8 SIT (prispevek za obvezne rezerve pa
1,7 SIT).
Sedaj pa si poglejmo še pomen deleža naftnih derivatov v indeksu HICP. Zapišimo
poenostavljeno formulo za stopnjo inflacije π HICP :

goriva vendar v manjši meri, saj predstavlja manj kot 1% maloprodajne cene, zato jo zaradi poenostavitve
ne vključujemo v analitično izpeljavo .
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(3)

t ,t +1
t ,t +1
t ,t +1
π HICP
= απ MP
+ (1 − α )π OST
,

kjer je α utež naftnih derivatov v HICP in odraža delež v vrednosti potrošnje košarice,

π OST pa označuje rast cen ostalih dobrin. Ob upoštevanju (2) lahko prepišemo formulo za
stopnjo inflacije kot
(4)

π

t ,t +1
HICP

=α

pWt

( p +τ
t
W

t
MP

+ m)

t ,t +1
π Wt ,t +1 + (1 − α )π OST
.

Na koncu pa še prikažimo posredni vpliv nafte na HICP preko cen ostalih dobrin.
Zamislimo si, da nafta vstopa posredno preko cen inputov in da je analogno (2) stopnja
inflacije ostalih dobrin odvisna od stopnje rasti nafte in pa deleža nafte v končni ceni
pred davkom na dodano vrednost
(5)

t ,t +1
π OST
=

t
pMP
_ DDV

(p

t
MP _ DDV

pWt

+W + M ) ( p +τ
t

t

t
W

t
MP

+ m)

π Wt ,t +1 ,

pri tem pa je Wt strošek dela na enoto, Mt strošek materiala in kapitala na enoto
proizvoda. Prvi člen na desni strani enačbe odraža delež stroškov nafte na enoto
proizvoda v lastni ceni proizvoda. Kar pomeni, da večji kot je delež stroška nafte na
enoto proizvoda, večji je prenos rasti svetovnih cen nafte na končno ceno.
Če torej prepišemo (4) tako, da upoštevamo (5) dobimo, da je HICP stopnja inflacije
enaka (ob predpostavki nespremenjenih faktorjev)
(6)

π

t ,t +1
HICP

=

pWt

t
( pWt + τ MP
+ m)

π

t ,t +1
W

(α +

t
(1 − α ) pMP
_ DDV
t
t
t
( p MP
_ DDV + W + M )

).

Kdaj je torej izmerjena stopnja inflacije večja? Najprej izpostavimo pomen trošarin
t
). Višja kot je trošarina in posledično manjši kot je delež nabavne cene v končni
( τ MP

ceni, manjši je prenos rasti svetovnih cen nafte v inflacijo. To pomeni, da imajo države z
manjšim deležem trošarin v končni ceni, večji prenos v HICP.
Iz enačbe (6) pa sledi še naslednje. Če država kot je Slovenija zniža trošarine na
minimum, ki je v EU dovoljen (za NMB-95 je ta minimum 359 evrov na 1000 litrov; 20.
septembra je bila trošarina 371 evrov, torej le 3 odstotke nad minimumom) ne izgubi
samo manevrskega prostora pri zniževanju trošarin. S tem je tudi učinek prihodnjih
povečanj svetovnih cen nafte relativno večji. Z namenom preprečitve, da bi Slovenija
povsem izrabila instrument acikličnih trošarin in bila še bolj občutljiva na spremembe
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svetovnih cen nafte, je smiselno, da se v prihodnje trošarine povečajo. Na ta način se
sicer kratkoročno sproži višjo inflacijo, vendar pa se poveča manevrski prostor za v
prihodnje.
Zadnjega faktorja enačbe (6) država sicer ne more spreminjati na kratek rok, vendar pa je
ta del tudi pomemben. Če bi bil delež cen naftnih derivatov, α , v HICP enak 0, bi bil ne
glede na trošarine učinek inflacije nafte enak 0. Podobno, če bi bil delež stroškov nafte v
končni ceni produkta enak 0, bi bil posredni učinek tudi enak 0. Nasprotno, večja kot sta
ta dva deleža, večji je učinek povišanj svetovnih cen nafte na HICP. Že večkrat smo
poudarili, da zaradi nerazvitosti slovenskega gospodarstva sta ta dva deleža relativno
visoka in posledično je prenos porastov svetovnih cen nafte večji. To pa pomeni, da je
toliko bolj pomembno, da ima Slovenija v ključnem obdobju, kot bomo videli je to
obdobje od septembra 2005 do avgusta 2006, možnost zniževanja trošarin in s tem
acikličnega delovanja.
Naj sklenemo to razpravo z naslednjim sklepom. Ob umiritvi cen nafte v tekočem in
prihodnjem letu je pomembno povečevati trošarine, saj na ta način pridobimo manevrski
prostor pri zniževanju trošarin v ključnem obdobju pred prevzemom evra in pa
zmanjšamo občutljivost domačega HICP na vpliv morebitnih prihodnjih šokov v
svetovnih cenah nafte.
Pri spreminjanju trošarin, pa je koristno ugotoviti, kakšne so davčno nevtralne
spremembe na liter prodanih naftnih derivatov. (S tem, ko izračunavamo davčne
obremenitve za liter goriv smo zanemarili vpliv spremenjenih cen na povpraševanje in s
tem na celotne davčne prilive! Ob predpostavki kratkoročno ne-elastičnega
povpraševanje po naftnih derivatih, je napaka relativno majhna.) Torej, glede na to, da je
celotni davčni prihodek na liter naftnih derivatov enak vsoti trošarin in DDV, lahko
davčno nevtralno znižanje trošarin določimo s pomočjo naslednje formule
(7)

t
t
τ TR
+ ( pWt + τ TR
)τ DDV = τ ,

kjer je τ celotni davčni prihodek. Ob povečanju svetovne cene s p Wt na pWt +1 se morajo
trošarine nujno zmanjšati, če naj bi bile davčno nevtralne. Znižanje trošarin je enako
(8)

t
t +1
τ TR
− τ TR
= τ DDV

pWt +1 − pWt
.
1 + τ DDV
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To pomeni, da mora država za davčno nevtralnost ob povečanju cen nujno znižati
trošarine. Delež znižanja pa je odvisen od stopnje davka na dodano vrednost. Če je ta
20%, pomeni, da se mora ob povečanju svetovne cene za 10 SIT, trošarina znižati za 1.7
SIT.
Če vstavimo davčno nevtralne spremembe trošarin (8) v (1), lahko tudi ugotovimo, kaj se
ob davčno nevtralnih spremembah trošarin dogaja z maloprodajno ceno naftnih
derivatov:
(9)

∆PMP ,t = ∆PW ,t (1 + 2τ DDV )

Opazimo, da se ob konstantnih davčnih prilivih (predpostavimo kratkoročno neelastično
povpraševanje po naftnih derivatih) maloprodajna cena giblje v isti smeri in
nadproporcionalno kot svetovne cene nafte. To pomeni, da je zaželeno, da vlada, v
kolikor bodo svetovne cene nafte v prihodnjem letu padale, povečuje trošarine na naftne
derivate hitreje kot je to postavljeno v enačbi (8). Sicer bo zniževanje inflacije
počasnejše, vendar bo s tem bo dosegla dva pomembna učinka. Prvič, povečala bo
davčne prilive in drugič, pridobila dodatni manevrski prostor za morebitno zniževanje
trošarin v primeru naftnega šoka v letu 2006.

6.

Maastrichtski konvergenčni kriteriji in naftni šoki

Izpolnjevanje Maastrichtskih kriterijev je temeljni pogoj za prevzem evra. K
izpolnjevanje teh kriterijev se je Slovenija zavezala 28. junija 2004, ko je vstopila v
sistem menjalnih tečajev ERM2. Tako Banka Slovenije kot Vlada Republike Slovenije
sta jasno nakazali namero, da Slovenija prevzame evro v najkrajšem možnem času, tj. ob
začetku leta 2007. Ker smo v ERM2 vstopili z relativno visoki inflacijo, ki je glede na
konvergenčne kriterije previsoka, je znižanje inflacije na potrebno raven ključni izziv
slovenske ekonomske politike v prihodnjem dvoletnem obdobju. Neugodne razmere na
svetovnih trgih nafte pa lahko otežijo proces prevzemanja evra, zato je pomembno, da to
problematiko gibanja cen nafte prikažemo tudi s tega vidika.
Konvergečni kriteriji, ki jih mora izpolnjevati vsaka država, ki prevzema evro, so
določeni v 121 (1) členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju
Pogodba), izpolnjevanje teh kriterijev pa vsako leto preverja Evropska centralna banka
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(ECB), ki na podlagi ocen pripravi konvergenčno poročilo. Prvo v seriji teh poročil, v
katero je vključena tudi Slovenija, je ECB pripravila 20. oktobra 2004.
Konvergenčno poročilo temelji na naslednjih načelih, ki se uporabljajo brez izjem za vse
članice. Prvič, konvergenčni kriteriji se razlagajo in uporabljajo zelo strogo. Drugič,
hkrati morajo biti izpolnjeni vsi kriteriji. Tretjič, kriteriji morajo biti izpolnjeni na
podlagi tekočih podatkov. Četrtič, uporaba konvergenčnih kriterijev mora biti dosledna,
transparentna in preprosta. Kriteriji morajo biti izpolnjeni trajno in ne zgolj v določenem
trenutku, zato pregledi posameznih držav podrobno analizirajo trajnost konvergence.
Pri ocenjevanju izpolnjevanja konvergenčnih kriterijev se uporabljajo podatki za
preteklih osem let, kar ECB omogoča ugotavljanje v kolikšni meri so trenutni rezultati
odraz dejanskih strukturnih sprememb. Seveda pa je pri ocenjevanju trajnosti strukturnih
premikov za izpolnjevanje konvergenčnih kriterijev upoštevano, da je Slovenija
tranzicijska država in da ni mogla imeti npr. nizke inflacije vseh osem let.
V 121 (1) členu Pogodbe so določeni kriteriji, ki se nanašajo na cenovna, fiskalna in
tečajna gibanja ter gibanje dolgoročnih obrestnih mer.

Kriterij cenovne stabilnosti

Prvi kriterij, katerega izpolnjevanje je osrednji predmet pričujoče naloge, določa
doseganje visoke stopnje stabilnosti cen. Po 1. členu Protokola o konvergenčnih merilih
država članica dosega cenovno stabilnost, če ima trajno stabilne cene in povprečno
stopnjo inflacije, ki je zabeležena v enem letu pred pregledom, ki ne presega za več kot
1.5 odstotne točke stopnje inflacije največ treh držav članic z najboljšimi doseženimi
rezultati glede stabilnosti cen. Višina inflacije se izračunava na podlagi harmoniziranega
indeksa cen življenjskih potrebščin (HICP), vendar pa se upoštevajo razlike v strukturi
potrošnje oziroma v utežeh posameznih dobrin posameznih članic.
Referenčno obdobje za merjenje povprečne stopnje inflacije je v praksi eno leto pred
pregledom. Tako je bila v že omenjenem zadnjem konvergenčnem poročilu stopnja
inflacije izračunana kot zvišanje 12-mesečnega povprečja HICP za obdobje od septembra
2003 do avgusta 2004.
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Pri tem je potrebno opozoriti, da se struktura harmoniziranega indeksa cen življenjskih
potrebščin razlikuje od običajne mere stopnje inflacije v Sloveniji, ki je indeks cen
življenjskih potrebščin (CPI). Vendar pa primerjava časovnih serij HICP in CPI kaže, da
so razlike majhne in zanemarljive. V zadnjem konvergenčnem poročilu je povprečna
HICP stopnja inflacije od septembra 2004 do avgusta 2005 dosegala 4.1%.
Povprečna stopnja inflacije “največ treh držav članic z najboljšimi doseženimi rezultati
glede stabilnosti cen” je izračunana kot enostavno (netehtano) povprečje. Pri izračunu se
upošteva vseh 25 držav Evropske Unije. V zadnjem poročilu so bile države z najboljšimi
rezultati: Finska (0.4%), Danska (1.0%) in Švedska (1.3%). Referenčna stopnja inflacije
je tako 1/3 * (0.4% + 1.0% + 1.3%) + 1.5% = 2.4%. Primerjava slovenske stopnje
inflacije z referenčno vrednostjo kaže, da smo od izpolnjevanja tega Maastrichtskega
kriterija še precej oddaljeni.
Pri izračunu referenčnih vrednosti pa je potrebno opozoriti na nekatere podrobnosti, ki
lahko pomembno vplivajo na pogoje pri izpolnjevanju pogojev za prevzem evra.
Deflacija se ne upošteva kot cenovna stabilnost, tako da v zadnjem poročilu referenčna
vrednost ni bila določena s povprečjem treh držav z najnižjimi stopnjami inflacije. Litva,
ki je imela v referenčnem obdobju zadnjega ocenjevanja deflacijo, je bila zaradi
interpretacije deflacije kot cenovne nestabilnosti izpuščena iz omenjenega povprečja.
Litvo so obravnavali kot "osamelca", kar je bilo skladno s prakso preteklih poročil
(poročilo EMI iz leta 1998), saj naj bi na ta način referenčna vrednost ohranila
ekonomsko smiselnost.
Že v mesecu septembru, pa bi bila Litva s pozitivno stopnjo inflacije, ki je znašala 0.2%,
že vključena v izračun referenčne vrednosti za stopnjo inflacije, ki bi dosegla vrednost
zgolj 2.0%. Povprečna stopnja slovenske inflacije v septembru pa je znašala 3.9%, kar
pomeni, da se je zaradi spremenjene strukture oddaljenost od cilja še nekoliko povečala.
Ta primer opozarja na občutljivost kriterija na specifične spremembe v posameznih
državah, kar navaja, da mora biti Slovenija pri izvajanju politik dosledna, pa tudi
konzervativna z namenom doseganja inflacijskega cilja. Takšne referenčne vrednosti
kažejo na potencialno ekonomsko nesmiselnost tega Maastrichtskega kriterija, saj je
2.0% nižja od trenutne stopnje inflacije Evro območja. Zadeva je absurdna zaradi tega,
ker bi stroga interpretacija konvergenčnih meril v tem primeru pomenila, da morajo
države kandidatke za vstop v Evro območje imeti nižjo inflacijo kot jo trenutno
zagotavlja sama ECB v Evro območju. Zaradi tega pričakujemo, da bo pri interpretaciji
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konvergenčnih meril prevladovala dobra mera zdravega razuma. Seveda morajo nosilci
slovenske ekonomske politike lahko prek formalnih stikov s predstavniki EU na tovrstne
težave in nekonsistentnosti pravočasno opozarjati.

Tabela 3: Države in inflacijske stopnje za izračun referenčne vrednosti
Mesec

Referenčna

Država 1

Inflacija

Država 2

Inflacija

Država 3

Inflacija

Oktober 2003

Poljska

0,58

Nemčija

1,03

Avstrija

1,35

2,49

November 2003

Poljska

0,63

Nemčija

1,04

Avstrija

1,32

2,50

December 2003

Poljska

0,69

Nemčija

1,04

Avstrija

1,29

2,51

Januar 2004

Češka

0,16

Poljska

0,81

Nemčija

1,06

2,18

Februar 2004

Češka

0,38

Poljska

0,93

Nemčija

1,03

2,28

Marec 2004

Češka

0,60

Finska

0,91

Estonija

0,96

2,32

April 2004

Finska

0,77

Češka

0,81

Estonija

0,99

2,36

Maj 2004

Finska

0,67

Češka

1,05

Danska

1,19

2,47

Junij 2004

Finska

0,57

Danska

1,10

Nemčija

1,28

2,48

Julij 2004

Finska

0,50

Danska

1,05

V. Britanija

1,33

2,46

Avgust 2004

Finska

0,43

Danska

0,99

Švedska

1,32

2,41

Litva

0,12

Finska

0,34

Danska

0,93

1,96

September 2004

vrednost

Vir: Eurostat.

Za ilustracijo kako spremenljiva je referenčna vrednost v času, si poglejmo še podatke za
zadnje leto. V Tabeli 3 navajamo države, njihove inflacijske stopnje in pa referenčne
vrednosti za posamezne mesece preteklega leta. Iz Tabele je razvidno, da je referenčna
vrednost inflacije nihala med 1,96% in 2,51%. Njena vrednost je najnižja prav v
septembru 2004, ko je Litva iz trojice držav, katerih inflacijske stopnje služijo izračunu
referenčne vrednosti, nadomestila Švedsko. Tabela pa tudi ilustrira dejstvo, da je rotacija
držav precejšnja, saj so vse tri države, ki so bile med tremi najboljšimi še oktobra 2003,
jih v septembru 2004 ni bilo več med njimi. Fenomen držav z deflacijo, ki so ob pozitivni
stopnji inflaciji prešle med prve tri pa ni omejen zgolj na Litvo, ampak se je zgodil že
januarja 2004, ko je Češka prešla iz deflacijskega območja v inflacijsko.
Iz zapisanega je očitno, da zaradi specifičnih šokov, katerim so izpostavljene posamezne
države, obstaja negotovost glede višine referenčne stopnje inflacije. Ta primer
opozarjamo zaradi dejstva, da so ravno naftni šoki tisti, ki lahko pripeljejo do občutnih
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kratkoročnih nihanj v inflacijski referenčni vrednosti. Namreč, z veliko mero zaupanja
lahko sklepamo, da je dvigu inflacije v Latviji občutno pripomoglo tudi naraščanje
svetovnih cen nafte. To sicer dviguje inflacijo v vseh državah EU (med drugimi tudi v
Sloveniji), vendar lahko istočasno zniža (!) inflacijsko referenčno vrednost. Razlog je v
tem, da se pri izračunu referenčne vrednosti pričnejo upoštevati, ki so predhodno imele
deflacijo in bile zaradi tega pri izračunu izločene. Kot je jasno razvidno na primeru
Slovenije, ki mora za izpolnitev Maastrichtskega inflacijskega kriterija inflacijo
zniževati, lahko naftni šok občutno poveča razkorak do izpolnitve Maastrichtskega
inflacijskega kriterij. Če k temu dodamo, še asimetričnosti v sestavi cenovnih indeksov in
energetski intenzivnosti proizvodnje, ki jo obravnavamo v poglavju 4, lahko sklenemo,
da potencialen problem naftnih šokov za proces slovenskega prevzemanja evra relativno
velik. V kolikor bi se na primer v prvi polovici leta 2006 ponovilo podobna epizoda kot
smo ji priča v letu 2004, bi to lahko ogrozilo prevzem evra. S tega vidika navajamo dva
napotka ekonomski politiki:
1. Dejavnost predstavnikov Vlade RS in Banke Slovenije pri opozarjanju na takšne
probleme v mednarodnih stikih s predstavniki Evropske centralne banke in
Evropske komisije. Ekonomski argument, ki je na voljo, je relativno enostaven.
Naftni šoki nimajo trajnih učinkov na inflacijo in zato ne odražajo strukturnih
dejavnikov inflacije določeni državi ter ne vplivajo na trajnost konvergence
inflacijskih stopenj v EMU. Zaradi tega ne bi smeli biti upoštevani pri merilih za
vstop v EMU.
2. Zaradi visoke stopnje negotovosti, ki jo opisani problemi vnašajo v naš proces
prvzemanja evra, mora ekonomske politika to tveganje upoštevati in biti pri
zasledovanju inflacijskega cilja konzervativna, tj. znižati inflacijo na raven, ki
nudi določeno varnostno mejo. S tem se lahko prepreči zapoznel prevzem evra.

Kriterija fiskalne stabilnosti

Konvergenčni cilj vzdržnosti stanja javnih financ vsebuje dva kriterija. Prvi kriterij
določa, da načrtovani ali dejanski javno finančni primanjkljaj ne presega 3% BDP. Drugi
kriterij pa določa, da javni dolg ne presega 60% BDP.
V letu 2003 smo v Sloveniji izpolnjevali oba kriterija fiskalne vzdržnosti, saj je dejanski
primanjkljaj znašal 2% BDP, javni dolg pa 29,6% BDP. Čeprav se delež javnega dolga v
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zadnjih letih povečuje (od 24,9% v letu 1999), pa ni smiselno pričakovati, da bi lahko v
naslednjih dveh letih ogrozili izpolnjevanje tega kriterija. Javno finančni primanjkljaj, ki
se predvideva za leto 2004 je 2,3% BDP.
Vzdržnost javno finančnega primanjkljaja se bo presojala na podlagi daljšega obdobja (v
letu 2004 se je presojala na podlagi podatkov 1996 do 2003). Zato lahko pričakujemo, da
se bo v letu 2006 presojalo obdobje do vključno leta 2005. Zato je sedaj negotovost v
zvezi s fiskalnimi kriteriji povezana s proračunskim primanjkljajem v letu 2005.
Z vidika izpolnjevanja teh pogojev in ob nespremenjeni strukturi javnih financ, bi lahko
fiskalni kriterij ogrozilo dvigovanje plač v javnem sektorju. Z vidika nedavnih političnih
obljub o popolnem usklajevanju rasti pokojnin s povprečnimi plačami, pa je ključnega
pomena, da se ta obljuba ne uresniči, saj bi se sicer moral obseg transferjev iz državnega
proračuna v pokojninsko blagajno še povečati. Posledično bi se celotni javni finančni
primanjkljaj povečal.
V tem kontekstu pa velja poudariti še naslednje. Država naj ne bi nadalje zniževala
trošarin na naftne derivate v letu 2005, saj bi s tem lahko povečala tveganje večjega
javno finančnega primanjkljaja. Ta predlog pa dopušča večji manevrski prostor pri
zniževanju trošarin v letu 2006, ki bo večino pomembno pri ocenjevanju stabilnosti cen.

Stabilnost menjalnega tečaja

Pariteta menjalnega tečaja tolarja do evra je določena na ravni 239.64, pri čemer je
dovoljeno nihanje okrog paritete ±15% v obdobju najmanj dveh let brez devalvacije
glede na evro. Slovenija je v preteklih štirih mesecih izpolnjevala omenjeni kriterij brez
večjih težav, predvidevamo pa lahko, da bo Banka Slovenija s svojim instrumentarijem
lahko tudi v prihodnje izpolnjevala ta kriterij. Bolj je pomembno dejstvo, da omejitev
nihanja deviznega tečaja pomebno omejuje odzive obrestnih mer na makroekonomske
šoke in med njimi tudi naftne šoke. Kot je pokazano v nadaljevanju, je ob šokih, ki lahko
kratkoročno povečajo inflacij in s tem ogorzijo doseganje Maastrichtskega inflacijskega
kriterija stabilnost tečaja mogoče ohranjati ko relativno restriktivnost stabilnega
deviznega tečaja ekonomska politika doseže z restriktivno fiskalno politiko.

Gibanje dolgoročnih obrestnih mer
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Zadnji izmed Maastrichtskih kriterijev se nanaša na gibanje dolgoročnih obrestnih mer,
ki naj bi odražale trajnost dosežene konvergence. Namreč, dolgoročne obrestne mere
odražajo pričakovane stopnje inflacije in njihova višina torej pove tudi kakšna je
pričakovana stopnja inflacije. Po tem kriteriju mora imeti država v enem letu pred
pregledom povprečno dolgoročno nominalno obrestno mero, ki ne presega za več kot 2
odstotni točki dolgoročne obrestne mere v največ treh državah članicah z najboljšimi
doseženimi rezultati glede stabilnosti cen (torej gre za iste države kot pri kriteriju
stabilnosti cen). Za izračun dolgoročnih obrestnih mer se uporabljajo dolgoročne državne
obveznice ali primerljivi vrednostni papirji, pri čemer pa se upoštevajo razlike v
opredelitvah v posameznih državah. Dolgoročna obrestna mera se izračuna kot
aritmetično povprečje dolgoročnih nominalnih obrestnih mer, ki so zabeležene v letu
pred pregledom. To je torej 12 mesečno povprečje, ki je bilo v zadnjem poročilu od
septembra 2003 do avgusta 2004. V referenčnih državah so stopnje dolgoročne obrestne
mere bile 4.2% na Finskem, 4.4 % na Danskem in 4.7 % na Švedskem. Enostavno
povprečje je 4,4 %, kar pomeni, da je referenčna vrednost znašala 6.4 %.
V Sloveniji je po zadnjem poročilu dolgoročna obrestna mera znašala 5.2 %, kar je pod
referenčno vrednostjo. V prihodnje lahko pričakujemo, da ne bo večjih težav z
izpolnjevanjem tega kriterija, saj k temu pripomore tudi fiksiranje menjalnega tečaja in
popolna vpetost Slovenije v evropske finančne trge.

7.

Pričakovanja glede bodočih inflacijskih gibanja in priporočila
makroekonomski politiki v ERM2 na podlagi stohastičnega
dinamičnega modela splošnega ravnotežja

7.1 Pričakovanja glede prihodnjega gibanja inflacije ob tekočih ukrepih
ekonomske politike

V tem razdelku bomo na kratko povzeli pričakovanja glede prihodnje dinamike
slovenske inflacije. Kot je bilo predhodno ugotovljeno, je slovenska inflacija še vedno
občutno previsoka glede na zastavljen cilj (Maastrichtski inflacijski kriterij). Trditev, da
je za takšno situacijo krivo predvsem dogajanje na svetovnih trgih nafte je zelo
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nepopolno. Naraščanje cen nafte je povečalo našo inflacijo glede na države EU le zaradi
našega višjega deleža nafte v indeksu cen življenjskih potrebščin, relativno nižjih trošarin
in večjega pomena v proizvodnji končnih dobrin. Višja inflacija pa je le v manjši meri
rezultat naraščanja cen nafte.6 Potrebno se je zavedati, da so inflacijski vplivi naftnih
šokov zgolj prehodni. Ugotavljamo torej, da je za problem naše še vedno previsoke
inflacije krivo nepravilno in predvsem nepravočasno ukrepanje ekonomske politike v
preteklosti. To nam najbolje dokazuje dogajanje, ki smo mu bili priča po letu 2002.
V letu 2002 je vladna ekonomska politika postala bistveno bolj (inflacijsko) restriktivna.
Tako je močno spremenila politiko reguliranih cen in obdavčevanja, ki sta prej
pomembno prispevali k inflaciji. Kot je razvidno iz slike 5, podatki UMAR-ja kažejo, da
je bil presežni prispevek reguliranih cen k inflaciji v letih 2002 in 2003 celo rahlo
negativen, podobno bo po oceni tudi v letu 2004. V enakem obdobju se je močno
zmanjšal tudi inflacijski prispevek fiskalnih sprememb. Plačna politika, ki jo vlada vodi
prek dogovarjanja s socialnimi partnerji, si je kot cilj, ki naj bi bil konsistenten s
hitrejšim zniževanjem inflacije in spodbujanjem konkurenčnosti, postavila zaostajanje
rasti plač za rastjo produktivnosti za najmanj eno odstotno točko, kar podatki potrjujejo.

Slika 5: Prispevek reguliranih cen k inflaciji
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6

Pričakuje se, da se bodo v prihodnosti svetovne cene nafte znižale. V tem primeru bo to zaradi istega
razloga prispevalo k hitrejšemu zniževanju naše inflacije glede na ostale EU.
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Ugoden socialni sporazum (tudi mehanizem usklajevanja pokojnin), ki je bil dosežen v
preteklih letih, torej ugodno vpliva na proces zniževanja stopenj inflacije. V mandatu
prihodnje vlade, katerega prvi dve leti bosta sovpadali z obdobjem preverjanja
izpolnjevanja Maastrichtskih konvergenčnih kriterijev, ne sme priti do bistvenih
sprememb sistema.
Navedeni ukrepi niso uspeli odpraviti nesorazmerja med rastjo cen nemenjalnih in
menjalnih dobrin. Menjalni sektor je v zadnjem desetletju izkazoval primerjalno višjo
rast produktivnosti ter izboljšanje stroškovne konkurenčnosti kot nemenjalni sektor (do
leta 1998 sicer predvsem z zmanjševanjem zaposlenosti). Nemenjalni sektor je zaradi
pomanjkanja konkurence manj napora usmerjal v povečevanje produktivnosti, svojo
relativno nižjo rast produktivnosti pa je kompenziral z višjimi cenami storitev, kar je
omogočilo tudi višjo rastjo plač. Takšno stanje je sicer ravnovesno, vendar je bilo delno
tudi posledica še vedno nedokončanih strukturnih reform v nemenjalnih sektorjih
oziroma gradualističnega pristopa k vodenju ekonomskih politik. Gre predvsem za
ohranjanje monopolnih struktur oziroma zavlačevanje odpiranja trga v nekaterih izmed
teh sektorjev, predvsem na področju telekomunikacijskih in finančnih storitev ter delno
na področju energetike. V dveletnem obdobju članstva v EMR2, ki je pred nami, bo
dodatna liberalizacija in demonopolizacija gospodarstva proces, ki dodatno zniževal
inflacijske pritiske. Obenem velja poudariti, da je to razvojna nuja Slovenije z vidika
ohranjanja konkurenčnosti. Nazoren primer tovrstnega procesa je gibanje cen
prehrambenih izdelkov z letu 2004. Z vstopom v EU 1. maja 2004 smo odpravili še
zadnji sklop carinskih stopenj v trgovini z drugimi članicami EU. Carinske stopnje za
živila, pijače in tobak so bile v povprečju nekoliko večje od 10 odstotkov in po podatkih
o gibanju cen teh izdelkov že kaže na njihovo znižanje. (Po zadnjih, septembrskih
podatkih, so se cene hrane in brezalkoholnih pijač znižale za 1,1 %, od decembra 2003 pa
so se znižale za 1,7 %.) Glede na to, da ima ta skupina izdelkov v HICP kar 19,7 %
delež, je prispevek k znižanju inflacije zadnjih osmih mesecev 0,4 odstoten. Trend
zniževanja cen teh izdelkov je torej z vidika zniževanja inflacije ugoden in nam lahko
olajša izpolnjevanje kriterija cenovne stabilnosti. Dodatno pa lahko k zniževanju cen
prispeva tudi odprava ekskluzivnih zastopništev, saj znotraj enotnega trga ta niso več niti
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smiselna niti potrebna. Posledica tega je lahko padanje marž uvoznikov in povečanje
učinkovitosti logistike, ki se lahko odrazi v zniževanju cen.7
Pri pripravi vladnih proti-inflacijskih ukrepov se je pričakovalo, da bo centralna banka
vladne ukrepe podprla s hitrejšo upočasnitvijo nominalne depreciacije deviznega tečaja.8
Vendar se dejanska stopnja nominalne depreciacije tečaja vse do vstopa v ERM II ni
pomembneje zmanjšala.9 Ob upoštevanju rezultata, da je prehajanje rasti tečaja v rast cen
popolno (Coricelli, Jazbec in Masten, 2003), je prispevek rasti tečaja k rasti cen od leta
1999 do 2003 nihal med 60 in 70 odstotki. Banka Slovenije se je k hitrejšemu zniževanju
inflacije zavezala šele v Programu za učinkovit vstop v ERM II in prevzem evra,
pripravljenem in sprejetem jeseni 2003.10
Devizni tečaj je stabilen šele štiri mesece. To pomeni, da njegova povprečna stopnja rasti
še vedno pozitivna in trenutno znaša več kot 2.2%. Ob predpostavki empirično
ocenjenega popolnega prehajanja depreciacije v domačo inflacijo lahko v prihodnje
lahko pričakujemo, da bo ravno stabilen tečaj dejavnik, ki bo najpomembneje prispeval
v znižanju inflacije. Ocenjujemo, da bo ta prispevek krepko več kot odstotno točko, kar

bo našo inflacijo močno približalo 2%. Ob dodatku restriktivne fiskalne politike, ki jo
podrobneje opisujemo v nadaljevanju, bi to po pričakovanjih tudi omogočilo doseganje
Maastrichtskega inflacijskega kriterija.
Opisanemu preobratu v ekonomski politiki je v ekonomskem smislu botroval predvsem
strah, da bi previsoka inflacija po vstopu v EU ogrozila konkurenčnost domačega
gospodarstva. Banka Slovenije je tudi ocenila, da po vstopu v EU ne bo več mogla voditi
politike ciljne depreciacije tečaja, zato je eksplicitno vezavo na zunanje omejitve (ERM
II) sprejela kot boljšo možnost od prevzemanja odgovornosti za samostojno oblikovanje
drugačne politike. Pomembni pa so bili tudi politično ekonomski razlogi. Z vstopom v
EU so maastrichtski kriteriji postali zunanje merilo stabilnosti, zato inflacije, ki je bila
dva do trikrat višja od povprečja EU, ni bilo več mogoče prikazovati kot

7

Nenazadnje pa velja poudariti, da lahko v prihodnje pričakujemo vstop tujih diskontnih verig, ki lahko
nadalje prispevajo k splošnemu zniževanju cen predvsem izdelkov široke potrošnje. Tudi ta učinek bi lahko
pozitivno vplival na dinamiko zniževanja inflacije.
8
Glej na primer obrazložitve pomladanskih in jesenskih napovedi UMAR iz obdobja 2002-03.
9
Medletne stopnje depreciacije v obdobju od 1999 do 2003 so bile, zaporedoma: 4.4, 7.2, 4.7, 4.0 in 2.8
odstotka.
10

Program, ki je dosegel tudi široko podporo socialnih partnerjev in večine ekonomistov, je napovedal
stabilizacijo tečaja najkasneje do konca leta 2004. Le nekaj mesecev kasneje sta se vlada in Banka
Slovenije dogovorili, da skušata vstop v ERM II dejansko doseči čim hitreje po vstopu države v EU.
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neproblematično. Če Slovenija ne bi bila sprejeta v ERM II med prvimi, bi bilo to
razumljeno kot neuspeh ekonomske politike, medtem ko je bilo zgodnji vstop v ERM II
možno razlagati kot uspeh.
Nabor ekonomskih politik, ki je do znižanja inflacije pripeljal v obdobju po letu 2002, bo
po pričakovanjih imel ugodne učinke tudi v prihodnje. V kolikor se bo trenutna
usmeritev fiskalne politike nadaljevala tudi v prihodnje (ali, bolje, celo zaostrovala),
lahko pričakujemo nadaljevanje vzdržnega procesa zniževanja inflacije, ki ga sedanje
razmere na svetovnih naftnih trgih ne morejo bistveno ogroziti. Teoretična utemeljitev

tega napotila fiskalni politiki je predstavljena v nadaljevanju.

7.2 Realizacija makroekonomskih tveganj v ERM2 ob potencialnih naftnih šokih

Makroekonomska tveganja v času bivanja v ERM 2 relevantna za Slovenijo delimo na
(a) tveganja prekomernih tokov kapitala in (b) prekomerno kreditno ekspanzijo. Potrebno
je poudariti, da do realizacije prvega sklopa tveganja tahko pride tudi zaradi
asimetričnega učinka naftnih šokov na inflacijo, medtem ko tveganje prekomerne
kreditne ekspanzije ne more biti povzročeno z naftnim šokom, v kolikor denarna in
fiskalna politika nanj ustrezno reagirata. Naftni šok lahko posredno pripelje tudi do
prekomerne kreditne ekspanzije le, če neprimeren odziv ekonomske politike nanj vodi v
dolgotrajno povečanje inflacije.

Tveganje prekomernih kapitalskih tokov

Slovenija je majhno odprto gospodarstvo in kot tako potencialno podvrženo škodljivim
kapitalskim tokovom. Relativno zdrava makroekonomska situacija v preteklosti ni
povzročala volatilnih tokov kapitala. K stabilnosti sta prispevala tudi odsotnost
terminskih trgov in denarna politika, ki je preprečevala obrestno občutljive tokove
kapitala. Vendar odsotnost problema v preteklosti ne pomeni, da se ta dejavnik tveganja
ne more realizirati v prohodnosti. Za obdobje bivanja v ERM2 lahko identificiramo tri
dejavnike tveganja, ki lahko povzročijo potencialno škodljive tokove kapitala (IMF,
2004):
•

spremembe v pričakovanju glede datuma prevzema evra,

•

asimetrični šoki,
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•

nekonsistentna ekonomska politika.

Spremembe v pričakovanju glede datuma prevzema evra. Kot je opisano zgoraj

lahko imajo naftni šoki v neugodni situaciji za posledico povečanje inflacije v Sloveniji
in istočasno znižanje referenčne vrednosti inflacijskega Maastrichtskega kriterija.
Tovrsten pojav opažamo v letu 2004. V kolikor bi do podobne situacije prišlo v letu
2006, bi se lahko na trgu pojavili dvomi glede vstopa v Evro območje v začetku leta
2007, saj bi neizpolnitev Maastrichtskih kriterijev zamaknila vstop za najmanj eno leto.
V takšni situaciji lahko pričakujemo velike odtoke kapitalo, potrebo po zviševanju
obrestnih mer in depreciacijo tolarja. Inflacijski cilj bi se le še bolj oddaljil.
Da bi se izognili težavam morata biti denarna in fiskalna politika popolnoma
transparentni in intenzivno komunicirati z javnostjo. Nadalje mora monetarna oblast
pozorno spremljati gibanje obrestnih mer na trgi oz. gibanje premije za tveganje. Nizka
zadolženost Slovenije je s tega vidika pozitiven dejavnik. Vzdržnost hitrega padca
obrestnih mer, ki smo mu priča v preteklosti, lahko postane vprašljiva, v kolikor pride do
strukturnih neravnovesij na področju fiskalne politike. Priporočila glede uporabe
acikličnega gibanja trošarin na naftne derivate, ki so omenjena v tekstu, bi lahko uspešno
nevtralizirala dejavnike tveganja. Istočasno naj bo dejanski proračunski deficit v letu
2005 krepko pod 3% mejo. Sedanji 2% primanjkljaj je zadovoljiv, vendar bi bilo
smiselno fiskalno politiko zaostriti.

Asimetrični šoki. Asimetrični šoki so eksogene makroekonomske spremembe, ki na

določeno ekonomijo delujejo v različni smeri in/ali z različno jakostjo kot na njene
glavne trgovinske partenrice. Med asimetričnimi šoki ločimo realne in nominalne. Za
lažje razumevanje si pomagajmo z nekaj primeri. Ker Slovenija relativno več trguje z
Rusijo kot EU, bi padec izvoznega povpraševanja Rusije po slovenskih izdelkih pomenil
realen asimetrični šok na Slovenijo v primerjavi z EU. Podobno deluje tudi odprava
prosto-carinskih sporazumov z nekaterimi državami bivše Jugoslavije ob vstopu
Slovenije v EU. Veliko pritok kapitala zaradi eksogenega padca premije za tveganje, ki
bi občutno znižal tečaj evra v Sloveniji, je primer asimetričnega nominalnega šoka.
Zgoraj smo ugotovili, da imajo naftni šoki močnejše učinke na slovensko inflacijo. To
pomeni, da imajo asimetrične nominalne učinke na slovensko gospodarstvo. Banka
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Slovenije s tečajno politiko v preteklosti ni bila uspešna pri blaženju asimetričnih šokov
(Masten, 2002; Borghijs in Kuijs, 2004), zato stabilizacija tečaja ob vstopu v ERM2 ne
pomeni dodatnih narodnogospodarskih stroškov.
ERM 2 dopušča dovolj fleksibilnosti, da lahko Banka Slovenije na kratek rok na
asimetrične šoke vseeno odgovori s spremembo obrestnih mer in tečaja. To velja tudi za
reakcijo na naftne šoke. Uspešnost intervencij bo odvisna od konsistentnosti ukrepov in
jasnosti komuniciranja o naravi ukrepov z udeleženci na trgih. V praksi se je mogoče na
šoke odzvati z jasno opredeljenim okvirjem delovanja denarne politike, ki pušča le malo
dvoma glede kredibilnosti od pravilnosti odzivov. Kot je že bilo omenjeno zgoraj, naftni
šoki ne povzročijo trajnega povečanja inflacije, inflacija se persistentno poveča le zaradi
neprimernih odzivov denarne politike. Restriktivna fiskalna politika bo s tega vidika v
veliko pomoč Banki Slovenije, saj bo znižala potrebo po nominalni apreciaciji tolarja
(zniževanju nominalnega deviznega tečaja) v primeru potencialnega naftnega šoka.

Nekonsistentnost ekonomske politike. Z nekonsistentno kombinacijo ekonomskih

politik imamo v mislih predvsem neskladje denarne in fiskalne politike pri doseganju
Maastrichtskih kriterijev. Izkušnja Madžarske v letu 2003 je nazoren primer. Ambiciozen
inflacijski cilj je zahteval močan forint, kar je pripeljalo do špekulativnih pritokov
kapitala in apreciacije. Ko je postalo jasno, da bo nevzdržna fiskalna pozicija
onemogočila doseganje inflacijskega cilja so se tokovi kapitala hitro obrnili. Tudi iz tega
primera sledi, da je smiselno, da ostane slovenska fiskalna politika relativno restriktivna.

Tveganje prekomerne kreditne ekspanzije

V slovenskem finančnem sektorju pričakujemo v prihodnosti občutno kreditno
ekspanzijo. Pravzaprav opažamo, da se je proces že začel. Ta proces sprožajo realna
konvergenca, trenutna podrazvitost finančnega sektorja tako z vidika globine kot
kvalitete in postopek prevzemanja evra. Glede prvega dejavnika lahko rečemo, da
nadaljnja rast produktivnosti ponuja ugodne investicijske priložnosti, kar povečuje
povpraševanje po kreditih. V primeru drugega dejavnika trdimo, da je kreditna
ekspanzija v veliki meri ravnovesni proces. Študija Mednarodnega denarnega sklada
(IMF, 2004) kaže, da je globina slovenskega finančnega trga globoko pod ravnovesjem.
Konzervativne ocene kažejo, da je glede na našo gospodarsko razvitost delež kreditov
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zasebnemu sektorju za približno 25% BDP pod ravnovesno ravnjo. Coricelli in Masten
(2004b) empirično pokažeta, da bo zapolnitev te vrzeli pomembno povečala slovensko
gospodarsko rast. Izkušnja Irske, Portugalske, Španije in Grčije v procesu prevzemanja
evra kaže, da so vse te države imele po letu 1996 visoke stopnje rasti kreditiranja
zasebnega sektorja. Na Portugalskem je delež kreditov zasebnemu sektorju v BDP z
ravni pod 50% leta 1990 narasel na približno 130% BDP v letu 2002. Na Irskem je delež
kreditov porasel močno nad povprečje EU, vendar se je potrebno zavedati, da je Irska v
tem obdobju imela visoko nadpovprečne stopnje gospodarske rasti in je sedaj druga
najbogatejša država EU. Delež kreditov zasebnemu sektorju v BDP v Sloveniji je
približno 35%. Grčija je v letu 1996 imela podoben delež. Do leta 2002 se je povečal na
60% BDP.
Isti dejavniki, kot smo jih našteli zgoraj, so prispevali h kreditni ekspanziji tudi v teh
državah. Kar je pomembno je to, da se delež slabih posojil v bilancah bank v tem
obdobju ni povečal, kar lahko v Sloveniji zagotovi skrbna nadzorna vloga Banke
Slovenije. Potrebno je torej paziti, da stopnje rasti kreditov ne dosežejo tako visokih
ravni, da bi prišlo do preseganja ravnovesnega razvoja. S tem pridemo do tretjega
dejavnika, kjer lahko ob neprimernem odzivu ekonomske politike težave povzročajo tudi
naftni šoki. Že sam proces prevzemanja evra privede do občutnega padca premije za
tveganje in izboljša pogoje zadolževanja bank na mednarodnih trgih. V ERM-u je naša
inflacija še vedno previsoka zaradi preteklih napačnih odločitev ekonomske politike in
strukturnih dejavnikov (Balassa – Samuelson učinek). Proces hitrega zniževanja inflacije
se je začel ustavljati ravno zaradi naftnega šoka. Zaradi občutnega znižanja nominalnih
obrestnih mer, so se znižale tudi realne obrestne mere in s tem dodatno povečali pogoji
za hitro kreditno ekspanzijo. Ker k padcu realnih obrestnih mer prispeva tudi naftni šoki,
je v izogibanje potencialne nevarnost prekomerne kreditne ekspanzije potrebno
vzdrževati fiskalno restriktivnost, saj to nevtralizira del inflacijskih pritiskov.
Prekomerna kreditna ekspanzija lahko namreč napihuje agregatno povpraševanje preko
rasti proizvodnih kapacitet in s tem dodatno podpihuje inflacijo. Posledice za
gospodarstvo (predvsem izvozno) bi v tem primeru bile hude. Potrebno je namreč
poudariti, da prekomerna inflacija vodi v poslabšanje konkurenčnosti, ki je v ERM 2 ni
več mogoče popraviti z devalvacijo centralne paritete. Korekcija se lahko zgodi le z
znižanjem gospodarske rasti (mogoče celo z recesijo) in posledičnim padcem inflacije.
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7.3 Priporočila ekonomski politiki na podlagi simulacije teoretičnega modela

V tem razdelku predstavljamo simulacije teoretičnega modela, ki je predstavljen v
dodatku. Model je bil kalibriran z vrednostmi parametrov, ki so smiselne za Slovenijo (za
podrobnosti glej dodatek). Najprej so v sliki 7 predstavljene osnovne makroekonomske
posledice inflacijskega šoka, do katerega pride zaradi povečanja cen nafte. V sliki 8 nato
predstavljamo, kako ekonomija reagira, če fiskalna politika sprejme restriktivne ukrepe,
ki znižajo proračunski deficit. Z ukrepi restriktivne fiskalne politike razumemo
neposredno zmanjšanje trošenja države ali restriktivne ukrepe, ki vodijo do manjšega
trošenja zasebnega sektorja. Med slednje prištevamo zmanjšanje socialnih transferov,

zmanjšanje zaposlenosti v javnem sektorju in zmanjšanje subvencij in pomoči podjetjem.
Predpostavljamo, da se denarna politika na šoke odziva optimalno, torej ima za željo
minimizirati odklone inflacije od ciljne ravni ter izničiti proizvodno vrzel (približati
agregatno povpraševanje naravni ravni proizvoda. Natančna specifikacija ciljne funkcije
centralne banke je podrobno opisana v dodatku.
Slika 7a nazorno pokaže, kaj je ključni problem denarnih oblasti, ko so soočene z
naftnim šokom: Istočasno se za odstotno točko poveča inflacija tako v menjalnem (T
inflacija) kot nemenjalnem sektorju (N inflacija) in za stabilizacijo je potrebno v krajšem
obdobju znižati gospodarsko rast (proizvodna vrzel postane negativna, vendar bolj v
menjalnem sektorju yT).11 V kolikor se lahko centralna banka lahko odziva optimalno (ni
omejena s kriterijem stabilnosti deviznega tečaja v sistemu ERM2) bo nekoliko zvišala
obrestne mere (vendar ne toliko, da bi realna obrestna mera narasla), ključno pa je to, da
na začetku dopusti apreciacijo tolarja (padec nominalnega deviznega tečaja), ki se nato v
skladu z višjimi obrestnimi merami prevesi v depreciacijo.12 Opazimo, da se zaradi
nominalne apreciacije pogoji menjave (razmerje med tujimi in domačimi menjalnimi
cenami, označeno s TOT)

izboljšajo oz. imamo opravka tudi z realno apreciacijo

(prevrednotenjem) tolarja. Sledi, da zaradi podvrženosti tuji konkurenci in večjega vpliva
deviznega tečaja na menjalni sektor, le-ta nosi večje breme prilagajanja oz. optimalne

11

Povečanje inflacije zaradi naftnega šoka za odstotno točko je enako povečanju, ki mu je bila priča
Slovenija v letu 2004.
12
Da lahko nominalna apreciacija nevtralizira negativne učinke naftnega šoka je razvidno tudi v letu 2004.
Slovenski tolar je fiksno vezan na evro, ki v primerjavi z ameriškim dolarjem pridobiva na vrednosti. Ker
se cene nafte na svetovnem trgu določajo v dolarjih se njihovo naraščanje manj pozna v državah EU in s
tem tudi Sloveniji.
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nevtralizacije naftnega šoka (yT se zniža bolj kot yN ), kar pomeni, da se rast bolj zniža v
menjalnem sektorju. Velja tudi opozoriti, da je optimalen odziv nekonsistenten s
kriterijem stabilnega deviznega tečaja v ERM, saj že po obdobju približno dveh let
zahteva devalvacijo (dvig) paritete, ki pomeni neposredno kršenje Maastrichtskih
določil.13 Ker se je Banka Slovenije zavezala, da bo vzdrževala tečaj stabilen in na
devalvacije ne bo pristala, bo to delovalo še bolj restriktivno na slovensko gospodarstvo
v primeru naftnega šoka. Primer tovrstnega učinka je prikazan v sliki 7b, kjer opazimo,
da se je za vzdrževanje centralne paritete (povrnitev impulznega odziva nominalnega
deviznega tečaja v bližino izhodišča) potrebno na kratek rok bolj odreči gospodarski
rasti.
Slika 7a: Inflacijski šok (povzročen z naftnih šokom)

Na sliki 8 lahko vidimo, kako v primeru naftnega šoka z vidika vzdrževanja stabilnega
deviznega tečaja pomaga restriktivna fiskalna politika (prikazano je zmanjšanje
agregatnega povpraševanja v višini 1% BDP, ki se le postopoma izniči). Opazimo, da je
v tem primeru za denarno politiko optimalno, da poviša devizni tečaj (povzroči
nominalno depreciacijo). To pomeni, da na kratek rok (približno v obdobju dveh let) tolar
tudi realno deprecira. Istočasno se zniža realna obrestna mera. V primeru restriktivne
13

Medtem ko je devalvacija nedovoljena zaradi tega, ker to dejanje vodi v konkurečno pridobitev v
primerjavi z ostalimi članicami EMU, pa Maastrichtska določila revalvacije, tj. znižanje centralne paritete
ne izločujejo.
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fiskalne politike, je torej za centralno banko optimalno, da z vplivanjem na nominalni
devizni tečaj povzroči realno depreciacijo, kar v obdobju prilagajanja na kratek rok
povzroči celo pozitiven odziv inflacije tako v menjalnem kot nemenjalnem sektorju.

Slika 7b: Inflacijski šok (povzročen z naftnih šokom) – centralna bank vzdržuje centralno
pariteto

Slika 8: Negativni šok povpraševanja (restriktivna fiskalna politika)

37

Kaj nam ta ponazoritev optimalnih odzivov v primeru restriktivne fiskalne politike pove
o njenem vplivu v primeru naftnega šoka? Ne smemo pozabiti, da je z vidika
čimprejšnjega prevzema evra zaželeno, da kombinacija ukrepov ekonomske politike
zagotovi stabilnost deviznega tečaja in umiri inflacijo. Zaključimo lahko, da restriktivna
fiskalna politike, ki bi sicer povzročila potrebo po depreciaciji (zvišanju tečaja),
nevtralizira učinek na nominalni devizni tečaj, ki na kratek rok povzroči potrebo po
apreciaciji (znižanje tečaja). Povedano drugače, restriktivna fiskalna politika v primeru
naftnega šoka poveča relativno restriktivnost denarne politike, ki tako kot je določeno v
ERM2 in skladno z zavezo Banke Slovenije, vzdržuje stabilen devizni tečaj okrog
centralne paritete, ne da bi le-ta moral posredovati. Istočasno to prek stabilnosti
deviznega tečaja omejuje inflacijske pritiske, saj preprečuje znižanje realne obrestne
mere. Velja poudariti, da je restriktivna fiskalna politika v primeru naftnega šoka

zaželena z vidika izpolnjevanja Maastrichtskih določil glede stabilnosti deviznega tečaja
in ne nujno pomeni optimalnega odziva v absolutnem primeru. Vendar velja, da je zaradi
množice ekonomskih razlogov (glej razdelek 7.2) smiselno, da Slovenija, potem ko se je
odločila za hiter vstop v ERM 2, čim prej prevzame evro. V kolikor to postavimo kot
primarni cilj slovenske ekonomske politike v preostalem obdobju bivanja v ERM2, sklep
glede želenih učinkov restriktivne fiskalne politike obvelja.
Obstaja še dodaten razlog o zaželenosti restriktivne fiskalne politike v ERM 2.
Restriktivna fiskalna politika lahko prepreči potencialne negativne učinke pregrevanja
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gospodarstva zaradi hitre kreditne ekspanzije. S tem povezana tveganja je mogoče
nevtralizirati z pozornim nadzorom bančnega sistema in z zdravim makroekonomskim
okvirjem, katerega ključni sestavni del s tega vidika je restriktivna fiskalna politika. Po
našem mnenju je to najmočnejše orožje v rokah ekonomske politike pri kontroli
neželenih učinkov hitre kreditne ekspanzije, saj omogoča, da denarni politiki ni potrebno
vzdrževati visokih obrestnih mer za zaviranje kreditne ekspanzije. Pri tem seveda velja
pomembno opozorilo: Fiskalna politika ne sme biti preveč restriktivna. Ne sme namreč v
celoti izničiti naraščanja zasebnega trošenja, ki sledi globlji denarni in finančni integraciji
z EU in finančnemu poglabljanju gospodarstva; tudi za ceno kratkoročno poslabšanega
stanja v plačilni bilanci. Kratkoročno poslabšanje v plačilni bilanci je namreč ravnovesen
proces, ki pripelje do ključne koristi ekonomske integracije z državami EU. To je
zmožnost optimalne alokacije potrošnje in investicij v času.

8.

Zaključek

Naraščanje svetovnih cen nafte v letu 2004 je pomembno vplivalo na slovensko inflacijo.
Relativno hitro zniževanje inflacije, ki smo mu bili priča v od leta 2002, se je zaradi tega
v zadnjih mesecih prekinilo. Vlada Republike Slovenije je prenos svetovnih cen nafte s
slovenske cene omejila z zniževanjem trošarin na naftne derivate. Le-te so dosegle ravni,
ki so na spodnji meji dovoljenega z zakonodajo EU, zato je nadaljnje zniževanje trošarin
za nevtralizacijo naftnega šoka nemogoče.
Z ekonomskega vidika se postavlja vprašanje ali lahko naftni šoki vplivajo na slovensko
inflacijo tako, da se ogrozi izpolnitev Maastrichtskega inflacijskega kriterija in s tem
vstop v EMU v začetku leta 2007. Vprašanje je aktualno zaradi tega, ker je slovenska
inflacija še vedno previsoka in jo je potrebno v prihodnjih dveh letih še občutno znižati.
Poleg tega je to vprašanje pomembno, ker je čim hitrejši prevzem evra za Slovenijo
koristen;

vsako

nepotrebno

odlašanje

bi

potencialno

povzročilo

neželene

narodnogospodarske stroške.
Nevarnost vplivanja naftnih šokov na izpolnjevanje inflacijskega Maastrichtskega
kriterija v Sloveniji je realna zaradi dveh razlogov. Prvi je večji delež naftnih derivatov v
slovenskem indeksu cen življenjskih potrebščin. Res je, da to povzroči večjo inflacijo v
obdobju naraščanja cen nafte nato pa hitrejše padanje inflacije v obdobju padanja cen
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nafte, vendar lahko do problemov pride takrat, ko obdobje naraščanja cen nafte sovpada z
obdobjem preverjanja izpolnjevanja inflacijskega konvergenčnega kriterija. Za Sloveniji
bi torej bilo problematično bi torej bilo, če bi do naftnega šoka prišlo v prvi polovici leta
2006. Drugi vir problemov z naftnimi šoki je način izračuna Maastrichtske inflacijske
referenčne vrednosti. Pri izračunu povprečja treh držav EU z najnižjo inflacijo se
praviloma ne štejejo države z deflacijo. Naftni šok lahko takšne države hitro potisne iz
deflacije v zelo nizko inflacijo, kar pomeni, da postanejo potencialno relevantne za
izračun konvergenčne vrednosti inflacije. Zgodi se lahko torej, da v razmerah splošnega
naraščanja cen zaradi naftnega šoka referenčna vrednost inflacije (Maastrichtski
inflacijski kriterij) dejansko pade, kar državo kot je Slovenija (inflacija je trenutno
previsoka) še bolj oddalji od cilja. Z vidika ekonomske politike je to problem, ki se ga
mora ustrezno lotiti. Prvi način je opozarjanje pristojnih teles EU (Evropska centralna
banka in Evropska komisija) na obstoj tega problema. Drugi način so ukrepi ekonomske
politike, ki takšne dejavnike tveganja odstranijo. Slednje pomeni, da se mora inflacija v
prihodnjem dvoletnem obdobju ustrezno znižati. Ocenjujemo, da je varna meja, do katere
se mora znižati slovenska inflacija, 2 odstotka.
Pri predlogu ukrepov

ekonomske politike izhajamo iz dejstva, da se problematika

naftnih šokov poudarja zaradi tega, ker je Slovenija v ERM 2 vstopila s še vedno
previsoko inflacijo. To je posledica neprimernih in nepravočasnih ukrepov ekonomske
politike v preteklosti. Izpostavili bi, da je Banka Slovenije z znižanjem nominalne
depreciacije in umiritvijo deviznega tečaja čakala predolgo, saj se trenutno še vedno čuti
inflacijski vpliv pretekle nominalne depreciacije.
Stabilizacija deviznega tečaja bo ključen dejavnik nadaljnjega zniževanja inflacije in
razlog, da smo lahko glede izpolnitve Maastrichtskega inflacijskega kriterija, kljub
naftnim šokom optimistični. Ocenjujemo, da se samo zaradi tega dejavnika tekoča raven
inflacije (3.3%) znižala za več kot odstotno točko. K optimizmu glede prihodnjih
inflacijskih gibanj dodajajo še ugoden socialni sporazum v Sloveniji (rast povprečnih
realnih plač zaostaja za rastjo produktivnosti), trenutno ugodna fiskalna situacija in
pričakovana umiritev naraščanja svetovnih cen nafte. Ekonomska politika mora torej
primarno nadaljevati na začrtani poti in v prihodnosti ne popustiti pri pritiskih za socialne
transfere, ki bi lahko razrahljali fiskalno stabilnost. Zaželeno je ravno obratno. Dodatna
fiskalna restriktivnost lahko zniža sedaj previsoki delež javnih izdatkov v bruto domačem
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proizvodu, z deregulacijo poveča učinkovitost gospodarstva in tako doda k zmanjševanju
inflacijskih pritiskov.
Glede ukrepov za nevtralizacijo prihodnjih potencialnih negativnih učinkov naftnih
šokov na izpolnjevanje inflacijskega kriterija je smiselno, da država z ukrepi acikličnih
trošarin počaka na prvo polovico 2006, ko se preverjalo naše izpolnjevanje
Maastrichtskih kriterijev. Razlog za to je, da so trošarine na naftne derivate v Sloveniji
zelo blizu spodnje meje, ki jo dovoljujejo pravila EU. Dodatnih možnosti ukrepa sedaj
torej ni. V kolikor se bodo realizirala dejavniki zniževanja inflacije, ki so omenjeni v
prejšnjem odstavku, lahko drža postopoma zvišuje trošarine na naftne derivate, saj to, v
kolikor bodo vsi ostali ukrepi ekonomske politike na mestu, ne bo permanentno vplivalo
na nadaljnji proces dezinflacije. V primeru naftnega šoka v drugi polovici leta 2005 in
prvi polovici 2006 bo vlada tako imela z znižanjem trošarin nevtralizirati učinek naftnih
šokov. Praktično tako kot je to počela v letu 2004, vendar bo takrat to bistveno bolj
pomembno. Seveda pa se je potrebno zavedati, da je za uspešnost takšnega scenarija
potrebno takojšnje ustrezno ukrepanje ekonomske politike na ostalih področjih in ne le
pri acikličnem gibanju trošarin na naftne derivate. Potrebno se je zavedati, da bo
potencialen naftni šok v letu 2006 ogrozil naše vstopanje v EMU le, če se inflacija ne bo
predhodno ustrezno znižala.
Poleg acikličnih trošarin lahko ekonomska politika v primeru naftnega šoka pomaga tudi
z restriktivno fiskalno politiko. Na podlagi simulacije stohastičnega dinamičnega modela
splošnega ravnotežja smo pokazali, da je za centralno banko optimalno, da naftni šok
nevtralizira z nominalno apreciacijo. V kolikor hoče Banka Slovenije vzdrževati visoko
stopnjo stabilnosti deviznega tečaja, ji mora v primeru naftnega šoka priskočiti na pomoč
restriktivna fiskalna politika. Le-ta bi v teoretičnem primeru zahtevala bolj ohlapno
denarno politik, kar pomeni, da restriktivni fiskalni ukrepi povečujejo relativno
restriktivnost denarne politike. Na ta način lahko že stabilen devizni tečaj uspešno
nevtralizira inflacijske učinke, ki so inducirani z naftnim šokom.
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