UNIVERZA V LJUBLJANI
EKONOMSKA FAKULTETA

DIPLOMSKO DELO

TRG KOVIN IN FAZE GOSPODARSKEGA CIKLA

Ljubljana, avgust 2014

IZTOK POŽUN

IZJAVA O AVTORSTVU
Spodaj podpisani Iztok Požun, študent Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,
izjavljam, da sem avtor diplomskega dela z naslovom Trg kovin in faze gospodarskega
cikla, pripravljenega v sodelovanju s svetovalcem doc. dr. Vasja Rant.
Izrecno izjavljam, da v skladu z določili Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. l.
RS, št. 21/1995 s spremembami) dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih
straneh.
S svojim podpisom zagotavljam, da
 je predloženo besedilo rezultat izključno mojega lastnega raziskovalnega dela;
 je predloženo besedilo jezikovno korektno in tehnično pripravljeno v skladu z Navodili
za izdelavo zaključnih nalog Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, kar pomeni,
da sem
 poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oziroma avtoric, ki jih uporabljam v
diplomskem delu, citirana oziroma navedena v skladu z Navodili za izdelavo
zaključnih nalog Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, in
 pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti (v pisni ali grafični
obliki) uporabljena v tekstu, in sem to v besedilu tudi jasno zapisal;
 se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del (v pisni ali grafični obliki) kot
mojih lastnih – kaznivo po Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/2008 s
spremembami);
 se zavedam posledic, ki bi jih na osnovi predloženega diplomskega dela dokazano
plagiatorstvo lahko predstavljalo za moj status na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani v skladu z relevantnim pravilnikom.
V Ljubljani, dne __25.08.2014_____

Podpis avtorja:__________________

KAZALO
UVOD ................................................................................................................................... 1
1 LASTNOSTI IN POMEN INDUSTRIJSKIH KOVIN ............................................... 2
1.1 Aluminij ..................................................................................................................... 2
1.1.1 Svetovni trg aluminija .................................................................................... 3
1.2 Baker .......................................................................................................................... 6
1.2.1 Svetovni trg bakra .......................................................................................... 7
1.3 Svinec ...................................................................................................................... 10
1.3.1 Svetovni trg svinca ....................................................................................... 11
2 LASTNOSTI IN POMEN ŽLAHTNIH KOVIN ....................................................... 14
2.1 Srebro ....................................................................................................................... 14
2.1.1 Svetovni trg srebra ....................................................................................... 15
2.2 Zlato ......................................................................................................................... 17
2.2.1 Svetovni trg zlata ......................................................................................... 18
3 ZGODOVINSKA VLOGA ŽLAHTNIH KOVIN V MONETARNEM
SISTEMU ...................................................................................................................... 21
3.1 Zgodovinska vloga zlata v mednarodnem denarnem sistemu ................................. 23
3.1.1 Sistem zlate valute v obdobju pred 1. svetovno vojno................................. 23
3.1.2 Obdobje med obema svetovnima vojnama .................................................. 24
3.1.3 Obdobje po 2. svetovni vojni ....................................................................... 25
4 BLAGOVNE BORZE IN TRGOVANJE S KOVINAMI ......................................... 26
4.1 Promptni trg ............................................................................................................. 29
4.2 Terminski trg ........................................................................................................... 29
4.3 Londonska borza kovin............................................................................................ 31
4.3.1 Trgovanje na LME za leto 2008 in 2011 ..................................................... 32
4.3.2 Zgodovina .................................................................................................... 33
5 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA PROIZVODNJO, POVPRAŠEVANJE
IN CENO IZBRANIH KOVIN.................................................................................... 34
5.1 Balon industrijskih kovin za obdobje 2003-2008 .................................................... 35
5.2 Zlato v kriznih časih ................................................................................................ 38
5.2.1 Zlato kot zaščita pred inflacijo ..................................................................... 38
5.2.2 Zlato kot zaščita pred poslovnimi cikli ........................................................ 39
SKLEP ................................................................................................................................ 41
LITERATURA IN VIRI ................................................................................................... 43
PRILOGA
KAZALO SLIK
Slika 1:
Slika 2:
Slika 3:

Gibanje proizvodnje aluminija v svetu v obdobju 1990-2011 .............................. 3
Svetovna proizvodnja aluminija po celinah za leto 2011 (v %) ........................... 4
Svetovna poraba aluminija po namenu v leto 2011 (v %) .................................... 5
i

Slika 4:
Slika 5:
Slika 6:
Slika 7:
Slika 8:
Slika 9:
Slika 10:
Slika 11:
Slika 12:
Slika 13:
Slika 14:
Slika 15:
Slika 16:

Gibanje proizvodnje bakra v svetu v obdobju 1990-2008 .................................... 7
Svetovna proizvodnja bakra po celinah za leto 2011 (v %) ................................. 8
Svetovna poraba bakra po namenu v leto 2011 (v %) .......................................... 9
Gibanje proizvodnje svinca v svetu v obdobju 1990-2011 ................................ 11
Svetovna proizvodnja svinca po celinah za leto 2011 (v %) .............................. 12
Svetovna poraba svinca po namenu v leto 2011 ( v %) ...................................... 13
Gibanje proizvodnje srebra v svetu v obdobju 1990-2011 ................................. 15
Svetovna proizvodnja srebra po celinah za leto 2011 (v %) .............................. 16
Svetovna poraba svinca po namenu za leto 2011 (v %) ..................................... 16
Gibanje proizvodnje zlata v svetu v obdobju 1990-2011 ................................... 19
Svetovna proizvodnja zlata po celinah za leto 2011 (v %) ................................. 20
Svetovna poraba zlata po namenu v leto 2011 (v %) ......................................... 20
Struktura sklenjenih terminskih pogodbo posameznih kovinah za leto 2008
(v %) ................................................................................................................... 33
Slika 17: Struktura sklenjenih terminskih pogodbo posameznih kovinah za leto 2011
(v %) ................................................................................................................... 33
KAZALO TABEL
Pet največjih držav izvoznic aluminija v letu 2011 ............................................ 5
Pet največjih držav uvoznic aluminija v letu 2011............................................. 6
Pet največjih držav izvoznic bakra v letu 2011 .................................................. 9
Pet največjih držav uvoznic bakra v letu 2011 ................................................. 10
Pet največjih držav izvoznic svinca v letu 2011............................................... 13
Pet največjih držav uvoznic svinca v letu 2011 ............................................... 14
Pet največjih držav izvoznic srebra v letu 2011 ............................................... 17
Pet največjih držav uvoznic srebra v letu 2011 ................................................ 17
Pet največjih držav izvoznic zlata v letu 2011 ................................................. 21
Pet največjih držav uvoznic srebra v letu 2011 ................................................ 21
Leto prehoda posamezne države na sistem zlate valute ................................... 23
Večje borze barvnih kovin po svetu ................................................................. 27
Primerjava dveh največjih borz barvnih kovin na svetu .................................. 28
Obseg trgovanja s terminskimi pogodbami in opcijami (v lotih) na LME
v letu 2008 in 2011 ........................................................................................... 32
Tabela 15: Rast in inflacija med tremi velikimi skoki cen kovin (v %) ............................. 35
Tabela 16: Recesije v ZDA od leta 1971 naprej ................................................................ 41
Tabela 1:
Tabela 2:
Tabela 3:
Tabela 4:
Tabela 5:
Tabela 6:
Tabela 7:
Tabela 8:
Tabela 9:
Tabela 10:
Tabela 11:
Tabela 12:
Tabela 13:
Tabela 14:

ii

UVOD
Današnja civilizacija obstaja na račun surovin. Rečeno drugače - ni gospodarskega razvoja
brez surovin. Kot je bila preteklost, je tudi prihodnost celotnega gospodarstva v veliki meri
odvisna od zalog surovin in energije.
Ker so vse industrijske panoge tako odvisne od oskrbe z surovinami, je povečano
povpraševanje s strani hitro razvijajočih se držav (predvsem Indije in Kitajske), pomaknilo
vprašanje zadostne in trajnostne preskrbe s surovinami v povsem novo dimenzijo. Tako že od
leta 2000 beležimo surovinski mega trend, ki se izkazuje v vse višjih cenah vseh surovin, tako
plemenitih kovin, nafte, bakra, cinka, svinca in tudi koruze, žita, riža in celo mesnih izdelkov.
Svetovna gospodarska kriza je povzročila preobrat tudi na trgu surovin, ki pa je bil le začasen,
saj se cene surovin po dosegu dna v letu 2009, spet povečujejo.
Posebno mesto med surovinami ima zlato. Kaj je zlato? Borzno blago, denarna enota ali
hranilec vrednosti. Skozi stoletja je zlato opravljalo funkcijo hranilca vrednosti, z njim se je
izražala vrednost denarne enote. Tudi ob izbruhu zadnje gospodarske krize so se cene zlata
zelo povečale in dosegle zgodovinsko najvišje vrednosti.
Namen diplomske naloge je raziskati, kako blagovni trgi izbranih kovin delujejo in kako se
odzivajo na gospodarske cikle. Za analizo sem izbral naslednje kovine: aluminij, baker,
srebro, svinec in zlato. V nalogi sem uporabil podatke o proizvodnji, uvozu ter izvozu in
cenah izbranih kovin v svetu za obdobje od leta 1990 do 2011.
V prvih dveh poglavjih predstavimo lastnosti in pomen kovin. V prvem tako imenovane
industrijske kovine, v drugem pa zlato in srebro, ki sta žlahtni kovini in se v precejšnji
(srebro) oziroma pretežni (zlato) meri uporabljata za neindustrijske namene. Analiziramo
povpraševanje po teh kovinah v svetu v izbranem obdobju od leta 1990 do leta 2011.
Spremljamo gibanje cen v tem obdobju. Predstavimo tudi uvoz in izvoz petih največjih držav.
V tretjem poglavju opišemo zgodovinsko vlogo žlahtnih kovin, predvsem zlata, v
monetarnem sistemu. Od prvih antičnih kovancev do sistema zlate valute v 19. in 20. stoletju.
V četrtem poglavju spoznamo blagovni trg in podrobneje predstavimo Londonsko borzo
kovin in njeno zgodovino. Predstavimo tudi terminski trg.
V petem poglavju bomo preučili, kaj se dogaja s ponudbo, povpraševanjem in cenami
industrijskih kovin ter zlata v času gospodarskih kriz, ali je zlato res varna naložba in
varovalo pred inflacijo ter negotovostjo v obdobju kriz.
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LASTNOSTI IN POMEN INDUSTRIJSKIH KOVIN

Med industrijske kovine uvrščamo kovine, ki se jih uporablja za industrijske namene, kot so
aluminij, baker, svinec in druge. Te kovine bom v nadaljevanju podrobneje predstavil.
Povpraševanje po industrijskih kovinah je povezano z gospodarsko rastjo in razvojem
gospodarstva v nerazvitih državah. Zato je v zadnjih desetih letih skok cen industrijskih kovin
povezan z velikim povpraševanjem po kovinah iz hitrorastočih gospodarstev, kot sta Kitajska
in Indija. Tudi v naslednjih nekaj letih lahko pričakujemo, da bo povpraševanje po
industrijskih kovinah presegalo ponudbo.
Sredi devetdesetih let so bile ustvarjene velike zaloge industrijskih kovin. Zato so bile cene
industrijskih kovin nizke naslednjih nekaj let. Ker ni bilo velikih vlaganj v nove rudnike ali
razvoj boljše tehnologije proizvodnje, ni bilo mogoče zadovoljiti povečanega povpraševanja
po industrijskih kovinah. Posledica je rast cen industrijskih kovin v 21. stoletju.

1.1 Aluminij
Ime aluminij izhaja iz grške besede alumen (Alaun). Njegov kemijski simbol je Al, spada med
kovine in njegovo agregatno stanje je trdno. V periodnem sistemu ga uvrščamo v 3. ali
alkalijsko skupino in njegovo atomsko število je 13. Gostota aluminija znaša 2700 kg/m3 in
njegova atomska masa je 26,981538. Aluminij je lahka kovina srebrno bele barve, dobro
prevaja elektriko in toploto (Aluminij, 2012).
Aluminij je tretji najpogostejši element in najpogostejša kovina v zemeljski skorji. V naravi
ga kot kovine ne najdemo, saj je nastajanje čistega aluminija zapleten kemični proces. Tako je
v preteklosti veljal za poldrago kovino in je bil dražji od zlata. Nemškemu kemiku Friedrichu
Wohlerju je leta 1827 uspelo proizvesti čisti aluminij v obliki praška (Aluminij, 2012).
Boksit je osnovna surovina za pridobivanje aluminija. Za tehnično pridobivanje aluminija sta
potrebna dva zapletena postopka, Bayerjev in Hall-Heroulov postopek. Aluminij pridobivajo
z elektrolizo 10 % raztopine aluminijevega oksida taline kriolita. Talino kriolita uporabljajo
zato, ker je, ekonomsko gledano, elektroliza taline predraga. Oksid ima tališče nad 2000 C
(Aluminij, 2012).
Največji porabniki aluminija so ZDA, Evropa in Kitajska, največji proizvajalci so Kitajska,
Rusija in ZDA. Najpomembnejša nahajališča najdemo v Avstraliji, Gvineji in na Jamajki.
Aluminij je industrijska kovina in zato se z njo trguje tudi na borzi. Največ se z aluminijem
trguje na London Metal Exchange (v nadaljevanju LME) in New York Mercantile Exchangeu
(v nadaljevanju NYMEX), (Aluminij, 2012).
Ker je aluminij kot kovina zelo lahek in se ga lahko oblikuje, je nepogrešljiv v industriji. Tako
ga uporabljamo v avtomobilski industriji, embalažni industriji, gradbeništvu, letalski industriji
2

in celo v medicini.
1.1.1 Svetovni trg aluminija
Proizvodnja aluminija je leta 2008 znašala 39 milijona ton in se je več kot podvojila iz leta
1990 (Slika 1), ko je ta znašala 19,3 milijona ton. Leta 2008 se je zaradi večje zmogljivosti
talilnic proizvodnja povečala za 3 % glede na leto 2007. Leta 2008 so bile Kitajska, Rusija,
Kanada in ZDA največje proizvajalke aluminija in so proizvedle 58 % vse proizvodnje
aluminija na svetu (U.S. Geological Survey, b.l.).
Slika 1: Gibanje proizvodnje aluminija v svetu v obdobju 1990-2011

Legenda: stolpci= proizvodnja; črta= cena
Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information, b.l.

Cena aluminija se bila v opazovanem obdobju od leta 1990 do leta 2008 zelo volatilna.
Najnižjo vrednost je cena aluminija dosegla leta 1993, ko je znašala 1.180 $ za tono. Nato je
doživela največjo stopnjo rasti, ko je naslednje leto narasla za 33 %, leta 1995 pa še za 20 %.
Tako je leta 1995 cena aluminija dosegla vrednost 1.890 $ za tono, kar je tudi vrh cene
aluminija vse do leta 2004, ko zasledimo spet občutno stopnjo rasti cene aluminija. Svoj vrh v
opazovanem obdobju cena aluminija doseže leta 2007, ko znaša 2.700 $ za tono. Pred tem
lahko opazimo triletno sunkovito rast cene aluminija. Tako se je v treh letih od leta 2004 do
leta 2007 cena aluminija povečala za 68,5 %. V letu 2008 cena aluminija pade za 1,5 % na
2.660 $ za tono glede na leto 2007 (U.S. Geological Survey, b.l.).
Svetovna proizvodnja je leta 2011 narasla za 12 % glede na leto 2008. Cena in povpraševanje
sta se povečala, zaradi tega so se začele odpirati nove primarne talilnice aluminija. Leta 2011
so največje štiri proizvajalke aluminija (Rusija, Kitajska, Kanada in ZDA) imele 61 % vse
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proizvodnje aluminija na svetu. Vodilna proizvajalka aluminija je Kitajska, njen delež je 41 %
svetovne proizvodnje aluminija (U.S. Geological Survey, b.l.).
Padec cene aluminija leta 2009 je posledica manjšega povpraševanja v avtomobilski industriji
in gradbeništvu zaradi globalne finančne in gospodarske krize po propadu ameriške banke
Lehman Brothers. Spremembe v povpraševanju v avtomobilski industriji lahko zelo vplivajo
na ceno aluminija, saj je avtomobilska industrija velik končni uporabnik aluminija. Prav tako
je padec v povpraševanju v gradbeništvu vplival na ceno aluminija v svetu. Na ceno aluminija
pa je vplivala tudi visoka cena elektrike, ki predstavlja 25 % stroškov celotnega obratovanja
talilnice. Po svetu se je zaradi nizkih cen aluminija zaprlo več talilnic (U.S. Geological
Survey, b.l.).
Največ aluminija proizvedejo v Aziji z 55 % deležem v svetu (Slika 2), kjer je Kitajska
proizvedla 18,1 milijona ton aluminija v letu 2011. Sledi Evropa z 20 % deležem, kjer je
največ aluminija proizvedla Rusija z 3,9 milijona ton v letu 2011. Naslednja je Amerika s 16
% deležem v svetu, kjer sta ZDA in Kanada proizvedli vsaka po 3 milijona ton aluminija v
letu 2011. Afrika in Oceanija sta imeli v svetu 4 % in 5 % delež proizvodnje aluminija v letu
2011.
Slika 2: Svetovna proizvodnja aluminija po celinah za leto 2011 (v %)

Vir: Aluminium, 2012.

Največ aluminija v letu 2011 se je porabilo v industrijski panogi proizvodnja vozil in
gradbeništvo in sicer 25 % (Slika 3). Sledi industrija embalaže s 17 % deležem v svetovni
porabi aluminija v letu 2011. 12 % svetovne porabe aluminija je bilo porabljene za elektro
industrijo, sledi poraba aluminija za stroje in opremo (10 %). Za potrošno blago se je porabilo
6 % aluminija, za ostale namene pa 6 % svetovne porabe aluminija v letu 2011.
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Slika 3: Svetovna poraba aluminija po namenu v leto 2011 (v %)

Vir: Aluminium, 2012.

Kitajska je največja izvoznica aluminija z 10,3 % deležem v svetu. V času krize med letom
2007 in 2011 je zabeležila 13,7 % povprečno rast izvoza aluminija, medtem ko je Nemčija kot
druga največja izvoznica aluminija imela negativno povprečno rast (Tabela 1). Pozitivno
povprečno rast izvoza aluminija je imela samo še ZDA (3,6 %), medtem kot sta imela Kanada
in Rusija negativno povprečno rast izvoza aluminija. V letu 2011 so vse izvoznice aluminija
imele pozitivno rast izvoza. Kitajska je imela največjo in sicer 33,8 % rast, sledi ZDA s 24,7
% rastjo izvoza aluminija.
Tabela 1: Pet največjih držav izvoznic aluminija v letu 2011
Največje izvoznice
aluminija v letu
2011
Svet
Kitajska
Nemčija
Kanada
Rusija
ZDA

Vrednost (v
milijonih $)

Povprečna rast
(%) 2007-2011

Rast (%)
2010-2011

117.676
12.150
11.481
8.353
7.708
6.899

1,0
13,7
-0,4
-3,3
-1,0
3,6

17,5
33,8
18,6
10,9
14,0
24,7

Realna rast
(%)
2010-2011*
7,5
23,8
8,6
0,9
4,0
14,7

Delež v
svetu (%)
100,0
10,3
9,8
7,1
6,6
5,9

Legenda: *Fischerjev ekvivalent.
Vir: Aluminium, 2012.

Največja uvoznica aluminija na svetu je bila Nemčija s 14.546 milijona $ uvoza v letu 2011 in
ima 11,9 % delež. Za obdobje 2007-2011 je imela povprečno rast uvoza 2,5 %, medtem ko so
vse ostale države imele negativno povprečno rast uvoza aluminija za to obdobje (Tabela 2).
Vse opazovane države imajo za leto 2010-2011 rast uvoza, največjega ima Nemčija 28,2 %,
sledi Italija 25,2 %, nato Francija, Japonska in ZDA.
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Tabela 2: Pet največjih držav uvoznic aluminija v letu 2011
Največje uvoznice
aluminija v letu
2011
Svet
Nemčija
ZDA
Japonska
Italija
Francija

Vrednost (v
Povprečna
milijonih $) letna rast (%)
2007-2011
122.155
1,0
14.546
2,5
12.096
-4,0
7.584
-3,2
5.333
-2,6
5.107
-1,2

Rast (%)
2010-2011
22,2
28,2
9,6
13,7
25,2
22,8

Realna rast
(%) 20102011*
12,2
18,2
-0,4
3,7
5,2
12,8

Delež v
svetu (%)
100,0
11,9
9,9
6,2
4,4
4,2

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Aluminium, 2012.

1.2 Baker
Ime baker izhaja iz besede cuprum, ki je izpeljanka iz besede otoka Ciper, kjer so ga
pridobivali stari Rimljani. Njegov kemijski simbol je Cu, spada med kovine in njegovo
agregatno stanje je trdno. V periodnem sistemu ga uvrščamo 11. skupino in njegovo atomsko
število je 29. Gostota bakra znaša 8920 g/m3 in njegova relativna atomska masa je 63,536.
Baker je težka kovina rumeno rdečkaste barve, dobro prevaja elektriko, je visoko odporen
proti vsaki vrsti korozije in da se ga dobro kovati (Baker, 2012).
Baker je ena prvih kovin, ki jo je uporabljal človek. Uporabljali so ga že osem tisoč let pred
našim štetjem, zaradi vse večje uporabnosti bakra za različne stvari, kot so orožje, posode, se
imenuje obdobje med 4. in 3. tisočletjem pred našim štetjem bakrena doba. Najprej so baker
uporabljali v čisti obliki, kasneje pa so kovino uporabljali v zlitinah. Če so bakru dodali
kositer je nastal bron, če cink, je nastala medenina (Baker, 2012).
Baker pridobivajo iz različnih bakrovih mineralov kot so halkopirit, bakrov sijajnik, azurit in
drugih. Minerali so običajno v rudah skupaj z različnimi primesmi iz katerih jih odstranijo s
flotacijo. Zmleto rudo pomešajo z vodno raztopino detergentov in skoznjo pihajo zrak.
Bakrovi minerali se dvignejo s peno na površje, od koder jih poberejo, primesi pa ostanejo v
suspenziji. Nastale bakrove okside reducirajo s koksom in dobijo surov aker, ki ga nato
elektrolitsko čistijo (rafinirajo) v elektroliznih celicah (Baker, 2012).
Po nekaterih ocenah naj bi svetovne zaloge bakra znašale 2,3 milijarde ton, od česar je bilo
izkopano samo 12%. Ker se da baker reciklirati in pri tem ne izgubi svojih lastnosti, se ga
zato veliko reciklira. Tako pokriva energijsko bolj varčna reciklaža več kot 10 % proizvodnje
bakra. V Čilu in ZDA so največje zaloge bakra na svetu, po ocenah 20 % vsega bakra. S 35 %
je Čile največji proizvajalec bakra na svetu, sledi ZDA s 8 %. Baker je poleg aluminija
industrijska kovina, s katero se najbolj trguje na LME in NYMEX (Baker, 2012).
Baker se uporablja predvsem v gradbeni in elektroindustriji. Narašča raba bakra v integriranih
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vezjih, kjer zaradi svoje izvrstne prevodnosti nadomešča aluminij.
1.2.1 Svetovni trg bakra
Proizvodnja bakra je leta 2008 znašala 15,4 milijona ton in se je povečala za 58 % v
primerjavi z letom 1990, ko je ta znašala 9,2 milijona ton. V obdobju 2005-2008 je bila rast
proizvodnje bakra relativno nizka in je znašala 2,6 % (Slika 4). Kitajska, Rusija, Čile, Peru in
ZDA so največje proizvajalke bakra na svetu (U.S. Geological Survey, b.l.).
Svetovna proizvodnja bakra je leta 2011 znašala 16,1 milijona ton in je bila v obdobju 20072011 in se je povečala za 3,8 %. Čeprav so se kapacitete povečale za 2,2 Mt/leto
(12 %) v obdobju 2007-2011. Na podlagi podatkov proizvodna zmogljivost svetovnih
rudnikov bakra kaže trend upadanja, ki se je začel leta 2002. Vrh je dosegel leta 2001, ko je
bila izkoriščenostna zmogljivost 95 %, nato pa je padla na 79 % v letu 2011. (U.S. Geological
Survey, b.l.)
Slika 4: Gibanje proizvodnje bakra v svetu v obdobju 1990-2008

Legenda: stolpci= proizvodnja; črta= cena
Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information, b.l.

Cena bakra od leta 1990 do leta 1993 pade iz 2.710$ za tono na 2.020 $ za tono. Potem dve
leti zapored cena raste, tako da stopnje rasti znašata 21,3 in 24,5 odstotka v letu 1994 in 1995
in tako naraste na 3.050$ za tono. Po letu 1995 imamo izrazit trend padanja cene bakra. Dno
doseže cena leta 2002, ko cena znaša 1.670$ za tono, kar je za 38% manj kot leta 1990. Po
letu 2002 se trend obrne in imamo sunkovito rast cen bakra. Stopnja rasti cene je leta 2004
znašala 56,9 %, leta 2006 pa celo 81,2 %. Tako je leta 2007 cena bakra znašala že kar 7.230$
za tono, kar je za 430 % več kot leta 2002, ko je bila ta najnižja. Zasledimo lahko veliko rast
cene bakra v petih letih po 2002. V letu 2008 se je cena umirila in je padla za 2,6 %. V
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naslednjem letu 2009 cena pade za 26 % na 5165$ za tono, nato sledi strma rast cene bakra.
Leta 2010 cena poskoči za 45 %, naslednje leto pa še za 17 %. Leta 2011 cena bakra znaša
8820$ za tono (U.S. Geological Survey, b.l.).
Na padec svetovne cene bakra leta 2009 je prav tako kot na svetovno ceno aluminija vplivalo
manjše povpraševanje v avtomobilski industriji in gradbeništvu zaradi globalne finančne in
gospodarske krize po propadu ameriške banke Lehman Brothers. Spremembe v
povpraševanju v avtomobilski industriji lahko zelo vplivajo na ceno bakra, saj je
avtomobilska industrija velik končni uporabnik bakra. Prav tako je padec v gradbeništvu
vplival na ceno bakra v svetu (U.S. Geological Survey, b.l.).
Največ bakra proizvedejo v Aziji s 46 % deležem v svetu (Slika 5), kjer je Kitajska proizvedla
1,31 milijona ton bakra v letu 2011. Naslednja je Amerika z 28 % deležem v svetu, kjer je
ZDA proizvedla 1,1 milijona ton bakra v letu 2011. Sledi Evropa z 19 % deležem, kjer največ
bakra proizvede Rusija z 0,7 milijona ton v letu 2011. Afrika in Oceanija sta imeli v svetu 5
% in 2 % delež proizvodnje bakra v letu 2011. Največji proizvajalec bakra je Čile, ki je v letu
2011 proizvedel 5,3 milijona ton bakra.
Slika 5: Svetovna proizvodnja bakra po celinah za leto 2011 (v %)

Vir: Copper, 2012.

Največ bakra v letu 2011 se je porabilo v industrijski panogi elektronika in elektrika in sicer
31 % (Slika 6). Sledi gradbeništvo s 25 % deležem v svetovni porabi bakra v letu 2011, 17 %
svetovne porabe bakra je bilo porabljene za splošno porabo, sledi poraba bakra za letalsko in
avtomobilsko industrijo (12 %). Za industrijske stroje se je porabilo 10 % bakra, za ostale
namene pa se je porabilo 5 % svetovne porabe bakra v letu 2011.
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Slika 6: Svetovna poraba bakra po namenu v leto 2011 (v %)

Vir: Copper, 2012.

Čile je največji izvoznik bakra v letu 2011 in ima 20 % delež v svetovnem izvozu. V obdobju
2007-2011 je imel v povprečju 5,4 % letno rast izvoza, v letu 2010-2011 pa je rast izvoza
znašala 11,4 %. (Tabela 3) Druga največja izvoznica bakra je Nemčija, ki je izvozila za 12,4
milijona dolarjev bakra. V svetu ima Nemčija 8,3 % delež v izvozu bakra, pri čemer je
povprečna rast izvoza v obdobju 2007-11 znašala 2,5 %, v letu 2010-2011 pa je imela
Nemčija 23,5 % rast izvoza bakra. Največjo rast izvoza za obdobje 2007-2011 je imela
Zambija in ta je v povprečju znašala 19,8 %. Največjo rast v letu 2010-2011 pa je imela
Kitajska in sicer je ta znašala 43,8 %.
Tabela 3: Pet največjih držav izvoznic bakra v letu 2011
Največje
izvoznice bakra
v letu 2011
Svet
Čile
Nemčija
Japonska
Zambija
Kitajska

Vrednost ( v Povprečna rast
milijonih $) (%) 2007-2011
149.238
29.889
12.424
8.008
6.763
6.015

Rast (%)
2010-2011

Realna rast (%)
2010-2011*

15,5
11,4
23,5
1,0
25,0
43,8

-1,5
-5,6
6,5
-16,0
8,0
26,8

4,9
5,4
2,5
3,8
19,8
6,1

Delež v
svetu
(%)
100,0
20,0
8,3
5,4
4,5
4,0

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Copper, 2012.

Največja uvoznica bakra je Kitajska, ki je uvozila za 36.798 milijona dolarjev bakra. V svetu
ima 25% delež vsega uvoza bakra na svetu. Za obdobje 2007-2011 je imela povprečno letno
rast uvoza bakra 16,9 % (Tabela 4). Povprečna svetovna rast za to obdobje v svetu pa je bila
4,9 %. ZDA so imele letno rast 2010-2011 uvoza bakra 29,6 %. Medtem, ko je Nemčija imela
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24,4 % rast za enako obdobje.
Tabela 4: Pet največjih držav uvoznic bakra v letu 2011
Največje uvoznice
bakra v letu 2011
Svet
Kitajska
Nemčija
ZDA
Italija
Južna Koreja

Vrednost (v
milijonih $)

Povprečna rast
(%) 2007-2011

Rast (%)
2010-2011

146.966
36.798
10.534
10.238
8.586
5.120

4,9
16,9
0,6
-3,1
0,0
-0,1

19,2
12,0
24,4
29,6
18,7
10,6

Realna rast Delež v
(%)
svetu (%)
2010-2011*
2,2
100
-5,0
25,0
7,4
7,2
12,6
7,0
1,7
5,8
-6,4
3,5

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Copper, 2012

1.3 Svinec
Ime svinec izhaja iz rimske besede plumbum. Njegov kemijski simbol je Pb, spada med šibke
kovine in njegovo agregatno stanje je trdno (diamagnetik). V periodnem sistemu ga uvrščamo
v 14. skupino in njegovo atomsko število je 82. Gostota svinca znaša 11340kg/m3 in njegova
atomska masa je 207,2. Svinec je mehka, težka, strupena kovina modrikasto bele barve, slabo
prevaja elektriko (Svinec, 2012).
Svinec poznamo samo v kovinski obliki, pomembnejša svinčena ruda je mineral galenit. Že
stari Rimljani so uporabljali svinec v veliko namenov. Od takrat pa do danes se postopek za
pridobivanje svinca ni veliko spremenil, še vedno uporabljajo redukcijo, spremenila se je
samo tehnologija in avtomatizacija pridobivanja (Svinec, 2012).
Zaloge svinca se vedno bolj zmanjšujejo, zato nekatere države vse bolj reciklirajo svinec iz
kislinskih baterij. Vendar to še vedno ne zadovolji svetovnega povpraševanja po svincu, še
posebno povprašujejo po svincu hitro razvijajoče se države. V razvitih državah se uporaba
svinca zmanjšuje, ker je prepovedan kot dodatek v bencinu. Prav tako se zmanjšuje poraba
svinca za šibre za lov (Svinec, 2012).
Svinec se uporablja za strelivo, gradbeno-konstrukcijske materiale, telekomunikacijske kable
ter v elektronskih komponentah, baterijah in akumulatorjih. Akumulatorje uporabljamo v
avtomobilih kot vir elektrike. Čeprav so ti akumulatorji zelo težki, so zanesljivi in poceni,
tako da svinca še ni uspel izpodriniti noben drug material (Svinec, 2012).
Svinec je industrijska kovina in zato se z njo trguje tudi na borzi. Največ se s svincem trguje
na LME.
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1.3.1 Svetovni trg svinca
Proizvodnja svinca je leta 2008 znašala 3,85 milijona ton in se je povečala za 14% iz leta
1990, ko je ta znašala 3,37 milijona ton. Svetovna proizvodnja v letu 2008 se je povečala za
165.000 ton glede na leto 2007 ali za 4 %. Kitajska je vodilna proizvajalka svinca na svetu z
39 % deležem celotne proizvodnje svinca na svetu., sledi Avstralija s 17 %, ZDA s 11 % nato
Peru 9 % deležem (U.S. Geological Survey, b.l.).
Leta 2011 se svetovna proizvodnja svinca poveča za 13% na 4,7 milijona ton glede na leto
2010. Kitajska in Avstralija povečata svoj delež v svetovni proizvodnji svinca v svetu in tako
Kitajska predstavlja petdeset procenti delež, Avstralija pa 13%. Medtem ko, se delež v
svetovni proizvodnji svinca zmanjša ZDA in Peruju. (U.S. Geological Survey, b.l.).
Slika 7: Gibanje proizvodnje svinca v svetu v obdobju 1990-2011

Legenda: stolpci= proizvodnja; črta= cena
Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information, b.l..

Cena svinca leta 1990 znaša 1.010$ za tono. Potem v treh letih cena svinca pade na 699$ za
tono. Samo leta 1991 je cena padla za 26,83 %, leta 1992 pa še za skoraj 10 % glede na
prejšnje leto. Tako leta 1993 dosežemo dno v ceni svinca in ta znaša 699$ za tono. Trend rasti
cene svinca ponese ceno svinca na prvotno ceno iz leta 1990. Tako leta 1996 cena svinca
znaša 1.080$ za tono. V povprečju je cena svinca v triletnem trendu naraščala po
15 % letno. Nato se trend spet obrne in imamo ponovno padanje cene svinca, ki traja vse do
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leta 2002, ko cena znaša 961$ za tono. Po letu 2003 imamo izrazit skok v ceni svinca. Leta
2004 znaša stopnja rasti cene svinca 26,4 %, naslednje leto 10 %, leta 2006 znaša stopnja rasti
26,6 %. Leta 2007 pa doživimo neverjeten skok v ceni. Ta se poveča za kar 59,6 % na 2.730$
za tono, kar je za 1,7 krat več kot leta 1990. Leta 2008 se cena pade za 2,9 %. Tako imamo
leta 2008 ceno pri 2,650$ za tono, kar je še vedno 380 % več kot je bila najnižja cena leta
1993. Leta 2009 cena pade za 34 % na 1750$ za tono. Naslednji dve leti pa imamo ponovno
letno rast cen bakra za 25 % leta 2010 in 27 % leta 2011 (U.S. Geological Survey, b.l.).
Na padec svetovne cene svinca leta 2009 je vplivalo manjše povpraševanje avtomobilske
industrije po akumulatorjih. Prav tako se je zmanjšalo povpraševanje industrije na sploh po
baterijah in akumulatorjih. Vse to je pripeljalo do 33% padca svetovne cene svinca.
Slika 8: Svetovna proizvodnja svinca po celinah za leto 2011 (v %)

Vir: Lead, 2012.

Največ svinca proizvedejo v Aziji z 58 % deležem v svetu (Slika 8), kjer je največ svinca
proizvedla Kitajska, in sicer 2,35 milijona ton svinca v letu 2011. Sledi Amerika z 21 %
deležem, kjer največ svinca proizvedejo ZDA s 345.000 ton v letu 2011. Naslednja je Evropa
z 18 % deležem v svetu. Afrika in Oceanija sta imeli v svetu 2 % in 1 % delež proizvodnje
svinca v letu 2011.

12

Slika 9: Svetovna poraba svinca po namenu v leto 2011 ( v %)

Vir: Lead, 2012.

Največ svinca v letu 2011 se je porabilo v industrijski panogi baterije –SLI (akumulatorji) in
sicer 40 % (Slika 9). Sledi industrija, kjer se uporabljajo baterije s 30 % deležem v svetovni
porabi svinca v letu 2011. 20 % svetovne porabe svinca so porabili nebaterijski uporabniki,
sledi poraba svinca za SLI OE baterije (12 %).
Tabela 5: Pet največjih držav izvoznic svinca v letu 2011
Največje
izvoznice svinca
v letu 2011
Svet
Avstralija
Kanada
Nemčija
Velika Britanija
Južna Koreja

Vrednost ( v
milijonih $)
6.848
919
701
628
441
414

Povprečna
rast (%)
2007-2011
2,3
0,1
9,8
7,7
6,1
42,7

Rast (%)
2010-2011

Realna rast (%)
2010-2011*

Delež v
svetu (%)

22,4
29,8
21,6
11,7
3,7
71,8

-4,6
2,8
-5,4
-15,3
-23,0
44,8

100
13,4
10,2
9,2
6,4
6,1

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Lead, 2012.

Avstralija je bila največja izvoznica svinca v letu 2011 s 13 % deležem v svetu. V letu 20102011 je imela 29,8 % rast izvoza svinca (Tabela 5). Njena vrednost izvoza svinca znaša 919
milijona $. Največjo letno rast izvoza svinca je imela v letu 2010-2011 Južna Koreja in sicer
je ta znašala 71,8 %. Južna Koreja je imela tudi največjo povprečno letno rast za obdobje
2007-2011, ki je znašala 42,7 %.
Največje uvoznice svinca so ZDA, ki uvozijo za 718 milijona $ svinca. V svetu imajo
10,2 % delež uvoza svinca (Tabela 6). ZDA so v letu 2010-2011 imele največjo rast uvoza
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svinca in ta je znašala 25,8 %. Sledi Južna Koreja, ki je imela leta 2010-2011 19,1 % rast
uvoza svinca. Južna Koreja je imela visoko tudi povprečno rast za obdobje 2007-2011, ki je
znašala 10,2 %. Indija na drugi strani je imela negativno rast uvoza svinca s 3,1 %.
Tabela 6: Pet največjih držav uvoznic svinca v letu 2011
Največje
uvoznice svinca
v letu 2011
Svet
ZDA
Velika Britanija
Indija
Južna Koreja
Nemčija

Vrednost ( v
milijonih $)
7.025
718
603
454
445
405

Povprečna
rast (%)
2007-2011
2,3
4,9
3,3
7,8
10,2
3,4

Rast (%)
2010-2011

Realna rast (%) Delež v svetu
2010-2011*
(%)

22,0
25,8
13,0
-3,1
19,1
15,0

-5,0
-1,2
-14,0
-30,1
-7,9
-12,0

100
10,2
8,6
6,5
6,3
5,8

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Lead, 2012.

2

LASTNOSTI IN POMEN ŽLAHTNIH KOVIN

2.1 Srebro
Srebro je kemičen element, njegov simbol je Ag in je izpeljanka iz latinske besede Argentum.
Njegovo atomsko število je 47 in je po kemijski vrsti uvrščen med predhodne kovine.
Njegova gostota znaša 10490 kg/m3, atomska teža pa 107,8683. Je mehka, bela, bleščeča,
dobro tanljiva žlahtna kovina, ki zelo dobro prevaja elektriko in toploto (Srebro, 2012).
Naši predniki so srebro odkrili približno 4. tisočletja pred našim štetjem. Na začetku so srebro
uporabljali za izdelavo srebrnih posod, v katerih so pomorščaki shranjevali vodo, da so jo
obvarovali pred okužbami. V prihodnosti bo srebro igralo ključno vlogo pri prečiščevanju
vode, zaradi dobrih protibakterijskih učinkov (Srebro, 2012).
Srebro pridobivamo v rudnikih, vendar se zaradi dolgotrajne uporabe zaloge in nahajališča
zelo krčijo. Zato je po nekaterih podatkih zalog srebra še samo za 15 let. Srebro pridobivajo z
cianidnim izluževanjem, kjer uporabljajo raztopino natrijevega cianida in cinka. Pojavlja se
tudi srebro vezano na baker, svinec in zlato (Srebro, 2012).
Največja nahajališča srebra so v Peruju, ki je tudi največji proizvajalec srebra. Sledita mu
Mehika in Kitajska, ki sta druga in tretja največji proizvajalki srebra na svetu. Poraba srebra
se v industriji izredno hitro povečuje, obstoječe zaloge so od leta 1991 upadle za
95 %. Kar 90 % vsega do sedaj uporabljenega srebra je neekonomično reciklirati, kar pomeni,
da bi povečanje povpraševanja in zmanjšanje ponudbe ugodno vplivalo na ceno.
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Od vseh kovin najbolje prevaja elektriko, celo bolje od bakra, zato se uporablja za elektronske
komponente in v električnih napeljavah. Veliko se uporablja tudi za nakit, okraske in
fotografije. Zaradi visoke cene, v elektroniki raje uporabljajo druge kovine namesto srebra.
Ima najvišjo optično odbojnost in najnižji kontaktni toplotni upor med vsemi kovinami.
2.1.1 Svetovni trg srebra
Svetovna proizvodnja srebra je leta 2008 znašala 21.300 ton, kar je 28,3 % več kot leta 1990,
ko je ta znašala 16.600 ton. Glede na leto 2007-2008 se je svetovna proizvodnja srebra
povečala za 200 ton. Svetovna proizvodnja srebra se je v letu 2011 zmanjšala glede na leto
2010. V letu 2010 je ta znašala 23.800, medtem ko je leta 2011 znašala 23.300. Največjim
desetim proizvajalkam srebra se je proizvodnja skrčila v letu 2011, samo Kitajski je
proizvodnja narasla za 6 % (U.S. Geological Survey, b.l.).
Slika 10: Gibanje proizvodnje srebra v svetu v obdobju 1990-2011

Legenda: stolpci= proizvodnja; črta= cena
Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information b.l..

Cena srebra je leta 1990 znašala 4,8$ za unčo. Leta 1992 doseže cena srebra dno v
opazovanem obdobju in znaša 3,9$ za unčo. Potem cena srebra zelo niha vse do leta 2003, ko
cena poleti v nebo. Leta 2004 cena srebra poskoči za 31.85 %, leta 2006 za 58 %, naslednje
leto pa še za 47 %. Tako cena srebra iz leta 2003, ko je ta znašala 4,8$ za unčo, naraste na 15$
za unčo srebra leta 2008. Tako se cena poveča za 312 %. Cena srebra je v obdobju 2009-2011
poskočila in dosegla ceno 35,20$ za unčo leta 2011 (U.S. Geological Survey, b.l.).
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Slika 11: Svetovna proizvodnja srebra po celinah za leto 2011 (v %)

Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information, 2012.

Največ srebra proizvedejo v Ameriki, ki ima 42 % delež v svetu (Slika 11); v okviru Amerike
največ srebra proizvedeta Peru in Mehika, in sicer po 3.400 in 4.150 ton v letu 2011. Sledi
Azija s 25 % deležem, kjer je največ srebra proizvedla Kitajska s 3.700 ton v letu 2011.
Naslednji sta Evropa in Oceanija s 16 % deležem v svetu, kjer sta Rusija in Avstralija
proizvedli vsaka po 1.350 in 1.700 ton srebra v letu 2011. Afrika ima 1 % delež proizvodnje
srebra v letu 2011.
Slika 12: Svetovna poraba svinca po namenu za leto 2011 (v %)

Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information, 2012.

V letu 2011 se je največ srebra porabilo za industrijo in sicer 47 % (Slika 12). 15,5 % delež
srebra v svetu pa se je porabil za nakit. Prav tako se je 15,5 % srebra namenilo za investicije.
Sledijo kovanci in medalje z 11,5 % deležem v svetovni porabi srebra v letu 2011. 6 %
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svetovne porabe srebra je bilo porabljene za fotografije, sledi poraba srebra za srebrnino (4
%).
Tabela 7: Pet največjih držav izvoznic srebra v letu 2011
Največje izvoznice
srebra v letu 2011
Svet
Južna Afrika
Velika Britanija
Nemčija
ZDA
Kitajska

Vrednost ( v Povprečna rast
milijonih $) (%) 2007-2011
72.063
11.052
7.980
6.382
5.962
5.149

12,1
2,9
12,7
12,0
6,0
39,2

Rast (%)
2010-2011
50,8
17,6
90,1
48,1
29,2
86,9

Realna
rast(%)
2010-2011*
-23,3
-56,4
16,1
-25,9
-44,8
12,9

Delež v
svetu (%)
100
15,3
11,1
8,9
8,3
7,1

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Silver, 2012.

Največja izvoznica srebra v letu 2011 je bila Južna Afrika, ki je izvozila za 11.052 milijona $
srebra (Tabela 7). V svetu je imela 15,3% delež. Druga največja izvoznica srebra je Velika
Britanija, ki je izvozila za 7.980 milijona $ srebra. V letu 2010-2011 je imela
90,1 % rast izvoza srebra. Sledi Kitajska, ki je imela 86,9 % rast izvoza. Kitajska je imela tudi
največjo povprečno rast izvoza za obdobje 2007-2011, ki je znašala 39,2 %.
Tabela 8: Pet največjih držav uvoznic srebra v letu 2011
Največje uvoznice
srebra v letu 2011
Svet
ZDA
Japonska
Velika Britanija
Kitajska
Nemčija

Vrednost ( v Povprečna rast
milijonih $) (%) 2007-2011
74.600
14.045
8.233
8.109
6.365
6.010

19,5
8,5
6,5
26,2
24,2
5,8

Rast (%)
2010-2011
46,9
64,5
24,9
24,7
15,7
28,0

Realna rast
(%)
2010-2011*
-27,1
-9,5
-49,1
-49,3
-58,3
-46,0

Delež v
svetu (%)
100
18,8
11,0
10,9
8,5
8,1

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Silver, 2012.

ZDA so največje uvoznice srebra v svetu in so uvozile za 14.045 milijona $ srebra v letu
2011. V svetu imajo18,8 % delež (Tabela 8). V letu 2010-2011 so imele 64,5 % rast uvoza
srebra. Največjo povprečno rast za obdobje 2007-2011 pa je imela Velika Britanija in je ta
znašala 26,2 %.

2.2 Zlato
17

Ime zlato izhaja iz latinske besede aurum. Njegov kemijski simbol je Au, spada med kovine
in njegovo agregatno stanje je trdno. V periodnem sistemu ga uvrščamo med prehodne kovine
in njegovo atomsko število je 79. Gostota zlata znaša 19300kg/m3 in njegova atomska masa
je 196,966. Zlato je mehka, svetleča, težka in rumena kovina, ki ne reagira z večino kemikalij
(Zlato, 2012).
Zlato se pridobiva v rudnikih. Danes ga pridobivajo tudi tako, da zmleto rudo nasujejo na
kupe in jo prelivajo z zelo strupeno raztopino kalijevega cianida. Cianid ima sposobnost, da
reagira z zlatom v vodotopno kompleksno raztopno. Iz raztopine cianida dobijo zlato z
redukcijo ali z elektrolizo (Zlato, 2012).
Največja nahajališča zlata se nahajajo v Indoneziji, Južni Afriki in Avstraliji. Največjih
dvanajst proizvajalk zlata predstavlja 76 % vse svetovne proizvodnje zlata, naslednjih deset
največjih pa 15 % (Zlato, 2012).
Zlato se uporablja za nakit in obeske. Ima odlično lastnost, da dobro odbija svetlobo na steklu,
zato se veliko uporablja v vesoljske namene. Prav tako se uporablja v zobozdravstvu in v
elektroniki.. Veliko ga je shranjenega v zlatih palicah in v zlatih kovancih, ki so naložbene
narave.
2.2.1 Svetovni trg zlata
Svetovna proizvodnja iz leta 1990 se skoraj ni spremenila in je ostala na enaki ravni vse do
leta 2008. Tako je leta 1990 proizvodnja znašala 2.180 ton, leta 2008 pa 2.260 ton. Svetovna
proizvodnja zlata je bila leta 2008 3 % manjša kot leta 2007. Tako je leta 2007 znašala 2.360
ton. V letu 2008 je 12 največjih držav proizvajalk zlata ustvarilo za 76 % globalne
proizvodnje zlata, naslednjih 10 držav proizvajalk zlata ustvarilo za 15 % globalne
proizvodnje zlata, medtem ko, je ostalih 74 držav proizvajal ustvarilo za 9 % globalne
proizvodnje zlata (U.S. Geological Survey, b.l.).
Leta 2011 je svetovna proizvodnja zlata znašala 2.660 ton in je bila za 4 % višja kot leta 2010
ter je bilo že tretje leto po vrsti, ko je svetovna proizvodnja zlata naraščala. V letu 2011 je 12
največjih držav proizvajalk zlata ustvarilo za 72 % globalne proizvodnje zlata, naslednjih 10
držav proizvajalk zlata ustvarilo za 16 % globalne proizvodnje zlata, medtem ko, je ostalih 78
držav proizvajalk ustvarilo za 12 % globalne proizvodnje zlata (U.S. Geological Survey, b.l.).
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Slika 13: Gibanje proizvodnje zlata v svetu v obdobju 1990-2011

Legenda: stolpci= proizvodnja; črta= cena
Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information, b.l..

Cena zlata je znašala leta 1990 383$ za unčo. Naslednji dve leti je cena padla za 5,6 % v letu
1991, nato pa še za 5,1 % na 343$ za unčo. Trend rasti cen zlata traja do leta 1996, ko ta
doseže vrednost 387$ za unčo. Trend se potem obrne in cena zlata začne padati vse do leta
2001, ko dosežemo dno v ceni zlata, ki znaša 271$ za unčo. Po letu 2001 zasledimo visoko
rast cene zlata, v povprečju 18% letno. Največjo stopnjo rasti cene zlata imamo leta 2006, ko
ta znaša 36 %. Leta 2008 je cena 871$ za unčo zlata. Cena zlata je v obdobju 2009-2011
poskočila in dosegla ceno 1571$ za unčo leta 2011 (U.S. Geological Survey, b.l.).
Leta 2011 so največ zlata proizvedli v Ameriki s 35 % deležem v svetu (Slika 14). Sledi
celina Afrika s 20 % deležem svetovne proizvodnje zlata v svetu, nato je Azija 18 % deležem
v svetu. Oceanija ima 17 % delež v svetu, najnižjega pa ima Evropa z 10 % deležem
proizvodnje zlata v svetu.
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Slika 14: Svetovna proizvodnja zlata po celinah za leto 2011 (v %)

Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information 2012.

Največ zlata se je porabilo v svetu za nakit in sicer 52 %,. 18 % zlata se je porabilo za rezerve
pri nacionalnih bankah, za investicije se je porabilo 16 % zlata, sledi industrija s
12 % in ostalo s 2 % (Slika 15).
Slika 15: Svetovna poraba zlata po namenu v leto 2011 (v %)

Vir: U.S. Geological Survey, Commodity Statistics and Information, 2012.

ZDA so največje izvoznice zlata na svetu in so izvozile za 33.142 milijona $ zlata v letu 2011.
V svetu imajo 14 % delež izvoza zlata (Tabela 9). V letu 2010-2011 so imele 86,1 % rast
izvoza zlata, največjo rast izvoza v tem letu pa je imela Kitajska s 149,6 %. Kitajska ima tudi
največjo povprečno rast za celotno obdobje 2007-2011, ki je znašala 52,3 %. Sledi ZAE, ki so
imeli 34,5 % povprečno rast izvoza zlata.
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Tabela 9: Pet največjih držav izvoznic zlata v letu 2011
Največje
izvoznice zlata v
letu 2011
Svet
ZDA
Kitajska
ZAE
Kanada
Avstralija

Vrednost ( v Povprečna rast
milijonih $) (%) 2007-2011
236.170
33.142
26.347
18.355
17.819
13.632

Rast (%)
2010-2011

34,7
25,3
52,3
34,5
31,0
9,7

52,3
86,1
149,6
44,9
29,1
5,1

Realna rast
(%) 20102011*
24,3
58,1
121,6
16,9
1,1
-22,9

Delež v
svetu (%)
100,0
14,0
11,2
7,8
7,5
5,8

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Gold, 2012.

Največja uvoznica zlata je Indija, ki ima v svetu 25,5 % delež. V letu 2011 je uvozila za
53.585 milijona $ zlata. Na drugem mestu so ZAE, ki so uvozili skoraj pol manj zlata kot
Indija in sicer 27.684 milijona $. Kitajska je imela največjo letno rast 2010-2011 in sicer je ta
znašala 224,8 %, sledi Tajska s 109,8 %.
Tabela 10: Pet največjih držav uvoznic srebra v letu 2011
Največje uvoznice Vrednost ( v Povprečna rast
zlata v letu 2011
milijonih $) (%) 2007-2011
Svet
Indija
ZAE
Kitajska
Tajska
ZDA

210.544
53.685
27.684
26.854
16.465
15.597

Rast (%)
2010-2011

30,7
32,9
31,8
8,1
78,1
35,5

51,5
40,0
52,0
224,8
109,8
24,5

Realna rast
(%)
2010-2011*
23,5
12,0
24,0
196,8
81,8
-3,5

Delež v
svetu (%)
100
25,5
13,1
12,8
7,8
7,4

Legenda: *Fischerjev ekvivalent
Vir: Gold, 2012.

3

ZGODOVINSKA VLOGA ŽLAHTNIH KOVIN V MONETARNEM
SISTEMU

Prvi kovanci so se pojavili v okoli 8. stoletja pr.n.š. v državi Lidija na ozemlju današnje
Turčije. Nato so se v starem veku pojavili kovanci tudi v drugih državah, še posebej v Grčiji
in Rimskem cesarstvu. Za blagovni denar so uporabljali kovine, vendar je bilo s tem denarjem
precej nevšečnosti. Morali so preizkušati čistost kovane in tehtati kovanec. Ker so kovino
tehtali, govorimo o penzatornem načinu plačevanja. Nato se je pojavil in uveljavil posebno
oblikovani kovani denar. Za ta kovani denarje je jamčila avtoritativna institucija, in sicer, da
ima vrednost, ki je na njem napisana.
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Po propadu Rimskega imperija je v Evropi zamrlo blagovno gospodarstvo, zato so tudi
izginili skoraj vsi kovanci, ki so v glavnem odtekli v Bizanc. Blagovna produkcija je v Evropi
ponovno oživela šele okrog 15. stoletja in šele takrat se je spet pojavilo nekaj več kovanega
denarja (Ribnikar, 1993, str. 11).
Možno je bilo, da je eno blago opravljalo funkcijo splošnega menjalnega posrednika, drugo
pa funkcijo splošnega ekvivalenta, vendar pa je slej ko prej obe funkciji prevzelo eno blago.
To sta torej najpomembnejši funkciji denarja, vendar pa različni teoretiki pripisujejo denarju
še druge funkcije, med katerimi je večkrat omenjena predvsem funkcija denarja kot hranilca
vrednosti ali zaklada. Denar se torej ne uporablja samo za posredovanje pri menjavi blaga,
temveč gospodarske celice povprašujejo po denarju tudi samo za to, da bi v njem hranile
vrednost (Ribnikar, 1993, str. 5–8).
Blago, ki se je uporabljalo kot blagovni denar, je s časom izgubilo svojo prvotno uporabno
funkcijo in se je začelo uporabljati samo še kot menjalni posrednik. Zaradi svojih fizikalnih
lastnosti so se kot dober menjalni posrednik začeli uporabljati kovine, ker imajo visoko
vrednost v majhnih količinah, so homogene, se lahko delijo in niso kvarljive. Te lastnosti
imajo žlahtne kovine, zato so uporabljali zlato in srebro.
V zgodovini je zlato odigralo vlogo stvarnega denarja. V obliko stvarnega denarja sodita
blagovni in kovani denar, v obliko listinskega denarja pa uvrščamo papirnati in knjižni denar.
Tako se je v 19. stoletju uveljavil sistem zlate valute.
V sistemu zlate valute morajo biti izpolnjeni pogoji, ki veljajo za sistem vezane valute.
Države, ki so prešle na sistem zlate valute, so se začele upoštevati nenapisana »pravila igre«.
Delovanje zlate valute kot mednarodnega denarnega sistema predpostavlja, da se države
držijo naslednjih dveh temeljnih »pravil igre« (Spahn, 2001, str. 99):




določijo zlato pariteto svoje valute, se pravi količino zlata, vsebovano v eni enoti domače
valute, in zagotavljajo, da bodo njihove centralne banke po tej ceni kupovale oziroma
prodajale neomejeno količino zlata,
zagotavljajo prost izvoz oziroma uvoz zlata.

Denarni sistem zlate valute (podobno velja za kakršenkoli sistem vezane valute) je lahko
takšen, da so (Ribnikar, 1993, str. 43):


v obtoku samo zlatniki (valutni denar) in listinski denar (papirnati in knjižni denar), ki je
100 % krit z zlatom, in
 da so v obtoku poleg zlatnikov še bankovci, ki niso 100% kriti z zlatom, in še morebitne
druge oblike denarja (drobiž iz manj žlahtnih kovin ter knjižni denar, ki ima delne
rezerve).
Mednarodni denarni sistem pa je nekakšen povezovalni mehanizem med nacionalnimi
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denarnimi sistemi, ki omogoča menjavo med transaktorji iz različnih nacionalnih denarnih
sistemov, in sicer tako, da omogoča prenos kupne moči. Cilji mednarodnega denarnega
sistema so zagotavljanje stabilnosti deviznih tečajev, vzpodbujanje odpravljanja
plačilnobilančnih neravnotežij in zagotavljanje normalnega dostopa do mednarodne
likvidnosti (Mrak, 2002, str. 299).

3.1 Zgodovinska vloga zlata v mednarodnem denarnem sistemu
3.1.1 Sistem zlate valute v obdobju pred 1. svetovno vojno
Glavna značilnost mednarodnega denarnega finančnega poslovanja pred letom 1870 je bila
uporaba sistema bimetalizma, kjer sta glavno vlogo igrala zlato in srebro. Njuna vrednost je
nihala med državami in tudi med različnimi časovnimi obdobij. Vendar se je v povprečju
gibala v razmerju 14:1. Tako je bilo 14 unč srebra približno enake vrednosti kot 1 unča zlata.
Sredi 19. stoletja je postala zlata kovina širše sprejeto denarno sredstvo v mnogih državah.
Zgodovinske statistike kažejo, da so v tem času tudi centralne banke držav začele kopičiti
zlato med svojimi mednarodnimi denarnimi rezervami. Krepitev pomembnosti vloge zlata v
mednarodnem denarnem sistemu je sovpadala z razvojem industrije, trgovine in
mednarodnega bančništva (Green, 1999, str. 3).
Tabela 11: Leto prehoda posamezne države na sistem zlate valute
Država
Velika Britanija
Nemčija
ZDA
Rusija, Indija
Švedska, Norveška, Danska
Japonska
Francija, Belgija, Švica, Italija, Grčija

Leto
1816
1871
1876
1898
1873
1897
1874

Vir: A. Buckley, Multinational Finance, 2000, str. 23.

Sistem zlate valute je prvi celovit mednarodni denarni sistem, ki je deloval v obdobju od
približno leta 1870 do izbruha 1. svetovne vojne in potem še krajši čas v dvajsetih letih 20.
stoletja (med letoma 1926 in 1931). V času delovanja sistema zlate valute je mogoče ločiti
dve podobdobji. Obdobje pred 1. svetovno vojno je obdobje t.i. klasične zlate valute, v
katerem je sistem deloval bolj ali manj v skladu s teorijo. V dvajsetih letih tega stoletja pa je
nastopilo obdobje t.i. upravljane zlate valute. To je bilo obdobje, v katerem je prihajalo do
kršitve številnih »pravil igre«, na katerih temelji sistem zlate valute (Mrak, 2002,
str. 316).
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3.1.2 Obdobje med obema svetovnima vojnama
Ob izbruhu prve svetovne vojne leta 1914 sistem zlate valute uradno sicer ni bil prekinjen,
praksa pa je govorila nasprotno. Države, kot Velika Britanija, Francija, Nemčija in Rusija, so
namreč prekinile zamenljivost svojih valut za zlato in uvedle prepoved izvoza zlata (Green,
1999, str. 10).
Po 1. svetovni vojni so v mednarodnem denarnem sistemu uvedli sistem drsečih deviznih
tečajev, kar so države ocenjevale kot neko prehodno obdobje. Želele so ponovno uvesti
trajnejšo rešitev, po možnosti z uveljavitvijo predvojnega sistema zlate valute.
Prve države, ki so ponovno vzpostavile zamenljivost svojih valut za zlato, so bile Nemčija,
Avstrija, Madžarska in Poljska. V vseh teh državah je bila visoka stopnja inflacije povzročena
s tiskanjem denarja, ki so ga države potrebovale za financiranje visokih proračunskih
primanjkljajev, v Nemčiji pa je bila hiperinflacija še dodatno zaostrena z nerešenim
problemom plačila vojnih odškodnin. Avstrija je ponovno vzpostavila zamenljivost svoje
valute za zlato že leta 1923, naslednje leto sta ji sledili Nemčija in Poljska, leta 1925 pa še
Madžarska (Mrak, 2002, str. 327).
Eden od temeljnih problemov medvojnega sistema zlate valute je bila stalna zaskrbljenost
zaradi (ne)zadostnosti monetarnih zalog zlata v svetu. Inflacija med 1. svetovno vojno in
neposredno po njej je znižala relativno vrednost zlata v odnosu do drugih proizvodov, kar je
bilo neposredno povezano z zmanjševanjem obsega proizvodnje zlata v svetu. To je
povzročilo, da se je delež zlata v celotni ponudbi denarja drastično zmanjšal oziroma da se je
pokritost količine denarja v obtoku z zlatom močno znižala (Mrak, 2002, str. 331).
Zlom newyorške borze leta 1929 je še poslabšalo stanje v šibkem mednarodnem denarnem
sistemu. Z bankrotom avstrijske banke Credit Anstalt v letu 1931 je še povečalo nezaupanje v
bančni sistem. Britanska centralna banka je zaradi 20% padca zlatih rezerv, kot prva zapustila
sistem zlate valute. Tako se je sprožil domino učinek in v letu 1931 se je število držav v
sistemu zlate valute prepolovilo. Tudi druge države, katere so še vztrajale v sistemu zlate
valute so imele probleme in so to počele bolj na simbolični ravni kot pa dejanske povezave
svojih valut z zlatom. Samo ZDA in Francija so se izognile težavam, zaradi zadostne
pokritosti z zlatimi rezervami.
ZDA, ki so po 1. Svetovni vojni prevzele prestol najmočnejše gospodarske velesile, so usodo
monetarnega zlata in zlate valute vzele v svoje roke. Tako so uveljavile sistem omejene zlate
valute, v katerem so banke ne le kupovale zlato, vendar so ga tudi drugim državam po svetu
prodajale, predvsem državam v Evropi. 31. januarja 1934 je bila cena zvišana na 35 dolarjev
za unčo zlata. To je pomenilo 40 % devalvacija vrednosti ameriškega dolarja. Dotedanja
vrednost je bila 20,67 dolarjev za unčo zlata. Takšen sistem zamenjave zlata za dolarje je
trajal vse do leta 1971.
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Kljub temu da naj bi bil tovrsten denarni sistem dvosmeren, se je v praksi izkazal za
enosmernega, saj je zlato potovalo le v smeri proti New Yorku. V prvem mesecu delovanja
tega sistema je samo francoska centralna banka izgubila 200ton zlata, ko so devizni trgovci
odkupovali zlato v zameno za francoske franke, ter ga prodajali v New York. Francoski frank
ni več zmogel držati stare cene za zlato,zato je njegova vrednost devalvirala, Francija pa je
kmalu zatem (leta 1936) ukinila sistem zlate valute. Nizozemska in Švica sta zlato valuto
opustili kmalu zatem, le Belgija je uspela zdržati v tem sistemu do izbruha druge svetovne
vojne. V ZDA pa so se kopičile zaloge zlata. Preden je bila cena za unčo zlata postavljena na
35dolarjev, je bilo v ZDA okoli 6.070 ton zlata, do leta 1938 se je nakopičilo 11.340 ton, do
leta 1950 pa nekaj čez 20.000 ton zlata, kar je bilo okoli 70 % vsega monetarnega zlata
oziroma polovica vsega do tedaj izkopanega zlata (Green, 1999, str. 13).
3.1.3 Obdobje po 2. svetovni vojni
Ob koncu vojne, natančneje junija leta 1944, se je 44 držav udeležilo konference v Bretton
Woodsu. Namen in cilj konference je bilo postaviti temelje nove mednarodne denarne
ureditve. Države so sprejele dogovor, katerega idejni vodja je bil ekonomist John Maynard
Keynes. ZDA kot gospodarska velesila je jamčila, da bodo vzdrževale menjavo ameriškega
dolarja za zlato po ceni 35 dolarjev za unčo zlata. Vse ostale države so fiksirale tečaj svoje
valute do ameriškega dolarja.
Vsaka od držav, ki se je vključila v sistem, je tako določila paritetno vrednost svoje
nacionalne valute, izraženo z zlatom in posledično tudi z USD. Ker so bile vse paritetne
vrednosti vseh valut opredeljene na enak način, je razumljivo, da so bile prek medsebojnih
povezav v obliki navzkrižnih tečajev konsistenten sistem fiksnih paritetnih tečajev (Mrak,
2002, str. 345).
Medtem ko je v petdesetih letih sistem dobro deloval, saj so zlate rezerve še vedno presegale
dolarske terjatve, je povečevanje plačilno-bilančnega primanjkljaja ZDA v šestdesetih letih
povečalo količino dolarjev v posesti tujih centralnih bank. Dolarske terjatve tujih centralnih
bank so leta 1970 že za več kot dvakrat presegale zlate rezerve ZDA, upoštevajoč terjatve
drugih ekonomskih subjektov pa je bilo to razmerje še znatno višje (Mrak, 2002, str. 359).
Po letu 1960 je obseg terjatev presegel količino monetarnega zlata v posestvi ZDA. Cena
zlata je na prostem trgu začela rasti in presegla raven 35 dolarjev za unčo zlata. Zamajalo se je
tudi zaupanje v ameriške dolarje, tako da so ZDA in sedem ostalih centralnih bank razvitih
držav intervenirale na trgu zlata, v želji stabilizirati ceno zlata, z dodatno ponudbo zlata.
Zaradi povečevanja ameriškega primanjkljaja v plačilni bilanci se je pritisk na trgu zlata samo
še stopnjeval. Posledica tega je bilo, da so države podpisnice sporazuma t.i. gold pool
izgubljale količino svojih zlatih rezerv. Gold pool je skupina osmih centralnih bank, ZDA in
sedem evropskih, ki so se 1.11.1961 zavezale, da bodo sodelovale pri uresničevanju
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sporazuma iz Bretton Woodsa, tako da bodo na londonskem trgu zlata, branile ceno zlata pri
dogovorjenih 35$ za unčo.
Nevzdržnost sporazuma je bila dokončno priznana spomladi leta 1968, ko je bil uveden tako
imenovani paralelni trg (two-tier market) za zlato. Z njim so se ZDA obvezale, da bodo
kupovale oziroma prodajale zlato samo v transakcijah s centralnimi bankami drugih držav,
centralne banke drugih držav pa so se po drugi strani obvezale, da bodo z zlatom trgovale
izključno med seboj. S tem, ko so se centralne banke odpovedale kupovanju oziroma
prodajanju zlata ne monetarnim subjektom, je bila dejansko odpravljena zamenljivost dolarja
za zlato. Vzpostavljen je bil torej paralelni trg zlata, pri čemer je cena na uradnem trgu ostala
nespremenjena (35 USD = 1 unča zlata), cena zlata na prostem trgu pa se je začela prosto
oblikovati (Ware, 2001, str. 14; Mrak, 2002, str. 361).
Plačilnobilančni primanjkljaj ZDA je kljub novim intervencijam na trgu in dogovorov
skokovito naraščal. Na drugi sta imeli Nemčija in Japonska visok presežek v svojih plačilnih
bilancah. Ker nista želeli revalvirati svojih valut, so ZDA izgubljale svoje zlate rezerve in kot
posledica se je zmanjšala pokritost likvidnih dolarskih obveznosti ZDA do zlata.
15. avgusta 1971 so ZDA objavile odločitev, s katero so preklicale svojo obvezo, da bodo
kupovale in prodajale ameriške dolarje za zlato. Ta enostranska odločitev ZDA je pomenila
konec brettonwoodskega mednarodnega denarnega sistema.
Do marca 1973, ko je bil brettonwoodski denarni sistem dokončno pokopan, je tako večina
industrijsko razvitih držav prekinila kakršnokoli uradno povezavo svojih valut z valutami
drugih držav in s tem prešla na sistem drsečih deviznih tečajev (Mrak, 2002, str. 367).

4

BLAGOVNE BORZE IN TRGOVANJE S KOVINAMI

Trgovanje z blagom je ključni del vsakega gospodarstva. Tudi svetovna ekonomija temelji na
mednarodni blagovni menjavi. Veliko razlogov je zakaj je določeno blago bolj ekonomično
proizvajati na enem, drugo pa v drugem kraju. Te razlogi so lahko klimatski, geografski,
socialni-ekonomski ali politični. Glavni razlog je, da lahko neko specifično blago najdemo
samo na določenih področjih na svetu. Blago dobi večjo vrednost, če ga iz države izvora
prepeljemo v drug kraj, kjer obstaja povpraševanje po tem blagu.
Zato so se po svetu oblikovala trgovalna središča. Tu se srečujeta ponudba in povpraševanje
po različnih vrstah blaga, vključno s kovinami. Blagovna borza je specifično organiziran in
stalen trg, na katerem se v določenem času in po vnaprej določenih pravilih borze trguje s
standardiziranim blagom. Določeni so pogoji za uvrstitev blaga na borzo, kvaliteto blaga pa
preverjajo organizacije in ustanove, ki se ukvarjajo s kontrolo kvalitete posameznega blaga ali
surovine. Standardizirano je tudi poslovanje in pogodbe, s katerimi trgujejo na borzi, način
obračuna borznih poslov, vplačilo in izplačilo premij preko klirinške hiše, način izvrševanja
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poslov ter članstvo na borzi (Andrijanić, 1997, str. 16).
Proizvodi, s katerimi trgujejo na blagovnih borzah, so lahko (Kumar, 1994, str. 24):






prehrambni kmetijski proizvodi (žitarice, kava, kakav, krompir, koruza, soja, sladkor,
različno meso, pomarančni sok, …),
industrijski kmetijski proizvodi (bombaž, volna, juta, kopra, naravni kavčuk, …),
rudarski proizvodi (različne kovine kot so baker, cink, nikelj, zlato, srebro, …),
energetski proizvodi (surova nafta, plin),
posebni proizvodi in storitve (zlati kovanci, transportne kapacitete – prevozi, zavarovanje
blaga v času transporta – najpogosteje v pomorskem prometu, …).
Tabela 12: Večje borze barvnih kovin po svetu
Borza

Kovine
-primarni aluminij
-zlitina aluminija
-baker
-svinec
-srebro
-zlato
-baker
-srebro
-zlato
-aluminij
-baker
-svinec
-srebro
-zlato
-aluminij
-baker
-svinec
-srebro
-zlato

Londonska borza kovin
(London Metal Exchange)
London, Velika Britanija
Čikaška trgovinska borza
(Chichago Mercantile Exchange Group)
Čikago, ZDA
Šanghajska borza kovin
(Shanghai Metal Exchange)
Šanghaj, Kitajska

Tokijska blagovna borza
(Tokyo Commodity Exchange)
Tokio, Japonska

Vir: Financial Publications, The handbook of World Stock Derivative and commodity exchange, 1998,
str. 5-761.

Borze razdelimo glede na obseg njihovega delovanja na (Andrijanić, 1997, str. 22):




lokalne, katerih trgovinska dejavnost je značilna in povezana z ožjo regijo ene države;
nacionalne, katerih trgovinska dejavnost obsega del ali celotno domače tržišče;
regionalne, katerih delovanje sega na manjša ali večja področja, ki zavzemajo določeno
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število držav;

 mednarodne, ki imajo največji vpliv na mednarodno trgovino, saj se na njih trguje blagom
iz vseh držav sveta.
V tabeli 12 so navedene štiri največje borze barvnih kovin po svetu. Največje število borz
barvnih kovin je na Daljnem vzhodu, v Ljudski republiki Kitajski in na Japonskem. V ZDA in
Veliki Britaniji je le po ena borza barvnih kovin, CME in LME. Zato imata ti dve borzi velik
vpliv na ameriško in evropsko gospodarstvo, zaradi svoje velike vloge pri določanju cen
barvnih kovin.
Glede na to, v kakšnem časovnem obdobju pride do realizacije sklenjenih poslov, pa lahko
ločimo borze tudi na terminske in promptne. Pri promptnih pride do realizacije posla takoj, pri
terminskih pa na določen dan v prihodnosti po ceni, dogovorjeni v sedanjosti.
Najpomembnejša terminska borza je borza v Čikagu (angl. Chicago Board of Trade v
nadaljevanju CBOT).
Tabela 13: Primerjava dveh največjih borz barvnih kovin na svetu
LME (v £)
Leto
Dobiček (v mio)
Kapital (v mio)
Denarni tok (v mio)
Stroški (v mio)
Dividenda

2007
2010
4,063($8,2)
9,456 ($14,562)
25,687($51,887) 49,678 ($76,504)
26,138($52,798) 25,968 ($39,990)
20,157($40,717) 38,619 ($59,473)
/
0,35($0,54)

CME (v $)
2007
2010
659
951
12.305
35.046
845
855
705
1.172
3,44
4,60

Vir: About LME, 1999; About CME, 2013.

Iz tabele 13 je razvidno, da je CME večja borza barvnih kovin kot LME tako po kapitalu kot
tudi po denarnem toku. V letu 2010 je imela LME 76,504 milijonov $ kapitala, medtem ko je
imela CME 35.046 milijonov kapitala. CME je imela leta 2010 845 milijona $ denarnega
toka, medtem ko je imela LME 39,99 milijonov $ denarnega toka. Leta 2010 je CME
izplačala dividende v višini 4,60$ in imela 951 milijona $ dobička. LME je imela 2010 14,562
milijona $ dobička in je izplačala dividendo v višini 0,54$.
Tako lahko ločimo tudi vrste poslov, ki so sklenjeni, glede na to v kakšnem časovnem
obdobju pride do realizacije posla. Tako ločimo dva načina trgovanja:



promptno (spot) trgovanje in
terminsko (futures) trgovanje.

Oba trga podrobneje opisujem v nadaljevanju.
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4.1 Promptni trg
Pri promptnem trgovanju pride do realizacije posla takoj oziroma v zelo kratkem roku,
odvisno od predpisov in uzanc borze, na kateri se trguje z blagom. Tako se roki dobave
gibljejo od dveh dni do treh tednov od datuma zaključka posla na borzi. Blago v promptnem
poslu resnično obstaja in se po sklenjenem poslu izroči kupcu, ki ga plača. V trenutku
sklepanja posla mora biti blago na kraju kupoprodaje ali pa mora obstajati listina, s katero se
dokazuje, da je blago nekje shranjeno. Takšne listine so lahko skladiščnica, tovorni list, ali
podobni dokumenti, iz katerih je razvidno, kje se blago nahaja, za kakšno blago gre, kakšna je
razpoložljiva količina blaga, kakšne kvalitete je blago ali njegova standardna oznaka in rok, v
katerem je blago pripravljeno na prevzem (Andrijanić, 1997, str. 32).
Glede na način dobave blaga se promptne posle lahko sklepa kot (Andrijanić, 1997,
str. 33):








lokalni posel, kjer mora biti blago dostopno kupcu v kraju sklepanja pogodbe; blago se
kupcu izroči takoj po zaključku posla na borzi;
promptna dobava, kjer je kupcu potrebno izročiti blago v kratkem roku, najkasneje pa v
roku od 10 do 14 dni po sklenitvi posla;
promptni tovor, kjer mora prodajalec blago vkrcati na ladjo v dogovorjenem roku; tovorni
list (je dokument, ki ga izda pošiljatelj in spremlja blago. Pri tem služi kot dokazilo o
sklenitvi in vsebini pogodbe o tovoru in kot potrdilo o prejemu, ko se blago prevzame od
pošiljatelja in se dostavi prejemniku) mora predati kupcu v roku 14 dni;
promptni posel za blago na poti, kjer se posel sklepa za blago, ki se v trenutku sklepanja
posla nahaja nekje na nekem transportnem sredstvu na določeni smeri; dobava blaga se
izvrši, ko prodajalec kupcu izroči indosirani konosament (listina, s katero se potrjuje
sprejem blaga za prevoz po morju in njegova izročitev naslovniku, nakladnica) ali na
njega prenese tovorni list;
odloženi promptni posli, pri katerih se kupec in prodajalec dogovorita, da bo dobava blaga
za nekaj časa odložena; na različnih borzah so za to določeni posebni roki na začetku,
sredini in koncu meseca.

4.2 Terminski trg
Terminske borze so borze, kjer se trguje s terminskimi pogodbami. Na terminskih borzah se
srečujeta prodajalec in kupec, ki skleneta terminsko pogodbo. Cene za blago se oblikujejo za
neko blago, ki bo dobavljeno na določen datum v prihodnosti. Terminske borze zagotavljajo
zaščito pred neugodnimi nihanji cen blaga in povečujejo likvidnost.
Prva blagovna borza se je razvila na Japonskem v osaški četrti Dojima v začetku 18. stoletja.
To je bila borza z rižem.
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Po koncu državljanske vojne okoli leta 1600 je oblast prevzela dinastija Tokugava in
Japonska je v naslednjem stoletju doživela rast prebivalstva, razvoj mest in trgovine, Osaka je
postala gospodarsko središče.
Riž v tem času ni bil samo osnovna tradicionalna hrana, zaradi dostopnosti in enostavnosti
merjenja količin je postal nadomestni denar. Kmetje so plačevali davke v rižu, šogunska
oblast je svojo upravo plačevala z rižem, v njem je bil izražen tudi letni proračun vlade.
Oblast je zaloge riža shranjevala v skladiščih osaških trgovcev, ki so bili njeni posredniki. To
je bila osnova za začetek organiziranega trga z rižem.
Sredi 17. stoletja so fevdalni gospodarji začeli izdajati riževa potrdila. Poznali so dve vrsti
potrdil, »prava«, ki so temeljila na rižu, ki je bil dejansko v skladišču in »prazna«, ki so
temeljila na rižu iz prihodnjih žetev. Več listin dokazuje, da se je že leta 1654 v Osaki
organizirano trgovalo s temi potrdili (West, 2000).
V začetku 18. stoletja so poznali in uporabljali terminske pogodbe, vendar je oblast
prepovedala takšno trgovanje, ker da gre za špekuliranje in hazardiranje. Oblast je bila tudi
prepričana, da se s takim trgovanjem umetno dviguje ceno riža, kar vpliva na povečanje
inflacije. Trgovanje se je kljub prepovedi nadaljevalo na črnem trgu. V naslednjih letih je
zaradi dobrih letin prišlo do velikega padca cen riža in vsem, ki so prejemali plačo v rižu, so
se prihodki zelo zmanjšali. Zato se je leta 1831 šogun Jošimune Tokugava odločil uzakoniti
terminski trg z rižem in tako je bila ustanovljena Borza riža Dojima.
Na blagovni borzi pri terminskem trgovanju ne govorimo več o prodaji blaga, ampak o
prodaji terminske pogodbe, za katere so značilne točno določene specifikacije glede kvalitete,
količine, datuma in kraja izročitve blaga. S temi karakteristikami terminske pogodbe
prevzemajo vlogo vrednostnih listin. Vse specifikacije terminske pogodbe so točno določene,
razen cene, ki je predmet trgovanja na borzi (Gambin, 1994, str. 4).
Terminsko pogodbo bi lahko opredelili kot pravno zavezujoč sporazum o nakupu oziroma
prodaji standardne količine, standardne kvalitete, nekega točno določenega finančnega
inštrumenta oziroma blaga na določen dan v prihodnosti, po ceni, dogovorjeni v sedanjosti
(Jurjevčič, 1995, str. 73).
Terminske pogodbe in opcije štejemo med standardizirane izvedene finančne oblike.
Nestandardizirane finančne oblike pa so terminski posli, zamenjave in nestandardizirane
opcije (Ribnikar, 1994, str. 185–189).
Glede na aktivnost, udeležence na terminskih borzi razvrstimo v tri skupine (Jurjevčič,1995,
str. 75):
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hedgerji se želijo zavarovati pred nezaželenimi cenovnimi nihanji na promptnem trgu;
zavarujejo se s prevzemom začasne enakovredne pozicije, ki pa je nasprotna obstoječi
poziciji osnovnega instrumenta oziroma osnovne izpostavljenosti; vsako morebitno
izgubo na promptnem trgu nadomestijo z dobičkom na terminskem trgu in obratno
(Jurjevčič, 1995, str. 75);
špekulanti prevzemajo tveganja od hedgerjev; tveganje prevzemajo z nakupom ali
prodajo terminske pogodbe (nezaščitenih pozicij) in pri tem upajo, da bodo lahko njihova
predvidevanja o bodočem gibanju cen, osnovnih instrumentov pravilna in da bodo tako
ustvarili dobiček;
arbitražni trgovci izkoriščajo cenovno neusklajenost med terminskimi in opcijskimi trgi
ter osnovnimi instrumenti, na katere se nanašajo pogodbe; njihov cilj je le dobiček brez
tveganja in ne ocenjevanje smeri in stopnje nihanja cen.

Zakaj se je terminsko trgovanje tako razširilo in postalo tako zanimivo? Po Kumarju (1994,
str. 24) sta razloga lahko dva:



iskanje dobička, ki nastane zaradi pričakovanih cenovnih sprememb v nekem časovnem
obdobju; za te posle bi lahko rekli, da so špekulativni posli;
zaščita pred tveganjem spremembe cen borznega proizvoda v prihodnosti; te posle
imenujemo hedging posle.

Posameznik ali pravna oseba se z zaščito pred tveganjem izogne izgubi, ki bi nastala zaradi
neugodne spremembe cene blaga. Vedeti pa moramo, da se s tem odpove morebitnemu
dobičku zaradi spremembe cen, ki bi bila sicer zanj ugodna (Ribnikar,1994, str. 192).
Terminske borze se ne uporabljajo le za zaščito pred tveganjem in za špekulativne posle,
ampak tudi za nakup in prodajo blaga, ki se bo v nekem prihodnjem terminu resnično
uporabljalo. Ta način trgovanja bi lahko opisali kot fizično poslovanje z blagom v povezavi s
terminskim trgovanjem. V praksi se ta način trgovanja uporablja redko, z izjemo Londonske
borze kovin (angl. London Metal Exchange, v nadaljevanju LME). Na LME se trguje s
kovinami, ki so pripravljene za prevzem iz registriranega skladišča LME, naslednji delovni
dan (Andrijanić, 1997, str. 37).

4.3 Londonska borza kovin
Londonska borza kovin je primarna svetovna borza kovin, ki zagotavlja trgovanje s
terminskimi pogodbami in opcijami. Na borzi trgujejo s terminskimi pogodbami za aluminij,
baker, nikelj, kositer, cink, svinec ter z dvema regionalnima pogodbama za aluminijevo folijo
( aluminijasto zlitino in posebno severno ameriško aluminijasto zlitino NASAAC). Trgujejo
tudi z opcijami na osnovi terminskih pogodb za kovine, s pogodbami manjšega obsega (angl.
LME minis) za baker, aluminij in cink in terminsko pogodbo ter opcijo na indeks LMEX
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(angl. London Metal Exchange Index), ki je sestavljen iz šestih kovin.
Primarne vloge borze so naslednje (About LME, 1999):





zaščita pred tveganjem – angl. hedging (zagotavlja trg, kjer imajo udeleženci, v prvi
vrsti iz industrij povezanih z barvnimi kovinami, možnost zavarovati se proti tveganju, ki
izhaja iz nihanja v cenah barvnih kovin),
določanje cen (zagotavlja referenčne cene za barvne kovine, katere pri svojih poslovnih
odločitvah upoštevajo po vsem svetu),
fizična dobava (zagotavlja primerne skladiščne zmogljivosti, s katerimi omogoča izdajo
in prevzem fizične dobave kovin, priznanih blagovnih znamk, s katerimi trgujejo na
borzi).

4.3.1 Trgovanje na LME za leto 2008 in 2011
Tabela 14: Obseg trgovanja s terminskimi pogodbami in opcijami (v lotih) na LME v letu
2008 in 2011

Kovina/Leto
Aluminij
Zlitina aluminija
Baker
Svinec
Nikelj
Kositer
Cink
Skupaj

2008
Terminske pog.
48.307.389
582.398
26.507.242
6.188.753
5.202.609
1.410.450
16.120.770
104.319.611

Opcije
3.968.804
1.150
1.987.291
346.672
152.744
67.716
715.970
7.240.347

2011
Terminske pog.
59.558.330
610.935
34.537.310
10.921.882
8.056.421
1.891.633
21.984.302
137.560.813

Opcije
3.218.299
920
3.371.191
189.831
233.837
26.114
913.771
7.953.963

Vir: Historical Data, 2012.

Število skupnih terminskih pogodb (lotov) na LME je leta 2011 znašalo 138.487.658 in se je
povečalo za 23, 2 glede na leto 2010. Leta 2008 je število terminskih pogodb znašalo
104.319.611 lotov. Število opcij na LME je leta 2011 znašalo 7.953.963 lotov, leta 2008 pa
7.2240.347 lotov, kar pomeni povečanje za 10 %.
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Slika 16: Struktura sklenjenih terminskih pogodbo posameznih kovinah za leto 2008 (v %)

Vir:Historical Data, 2012.

Slika 17: Struktura sklenjenih terminskih pogodbo posameznih kovinah za leto 2011 (v %)

Vir:Historical Data, 2012.

Če primerjamo strukturo sklenjenih pogodb v letu 2008 s strukturo sklenjenih pogodb v letu
2011, lahko ugotovimo, da se je povečal delež terminskih pogodb za svinec in zmanjšal delež
terminskih pogodb za aluminij. Tako se je delež trgovanja s terminsko pogodbo za svinec
povečal za 2 odstotni točki, delež trgovanja s terminsko pogodbo za aluminij pa se je zmanjšal
za 3 odstotne točke.
4.3.2 Zgodovina
Londonska borza kovin ima svoje začetke že v letu 1571, ko so v Londonu odprli Kraljevo
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borzo, kjer so se srečevali trgovci s kovinami in drugimi vrstami blaga. Takrat so na borzi
večinoma trgovali z bakrom in kositrom. Šele leta 1883 so uradno uvedli prvi pogodbi za ti
dve kovini. V devetnajstem stoletju je Veliko Britanijo, vodilno državo v industrijski
revoluciji doletela izčrpanost rudnih bogastev. To je imelo za posledico uvažanje rud iz
rudnikov po svetu. Ta dogodek je povzročil, da se LME v svetu uveljavi kot mednarodna
borza kovin.
LME se tako med prvimi borzami na svetu spopade s težavami globalnega trgovanja,
predvsem s težavami zaradi nerednih časovnih terminov uvoza velikih količin kovin z vsega
sveta. Zaradi večje zaščite pred tveganji, poveznimi s spremembami deviznih tečajev, carin in
ravni cen, trgovci na LME začnejo prodajati kovine, ki se v trenutku prodaje nahajajo še na
morju, s tem pa se pojavijo zametki prvih terminskih načinov prodaje kovin z dobavo na neki
določen dan v prihodnosti (History of LME, 2012).
Leta 1869 ob odprtju Sueškega prekopa se dobavna roka za kositer in baker izenačita na tri
mesece, s tem pa nastane edinstven sistem dnevnega trgovanja z datumom dobave čez tri
mesece, ki se je na LME ohranil vse do danes. Leta 1877 je bilo ustanovljeno podjetje London
»Metals and Mining Company«, ki je svojo dejavnost usmerilo zgolj v trgovanje s kovinami.
Ta datum upoštevamo kot uradni začetek poslovanja Londonske borze kovin (History of
LME, 2012).
Leta 1920 na borzi uradno uvedejo pogodbi za svinec in cink. V času prve in druge svetovne
vojne se zaradi negotove dobave kovin iz Azije in Evrope trgovanje na borzi skoraj
popolnoma ustavi.
V letih 1952 in 1953 trgovanje na borzi oživijo s ponovno uvedbo pogodb za kositer, svinec,
cink in baker, medtem ko se trgovanje z aluminijem in nikljem uradno uvede šele v letih 1978
in 1979.
LME minis so bile uvedene za baker, aluminij in cink v decembru 2006, to so poravnave
manjših mesečnih denarnih terminskih pogodb in zagotavljajo enostaven in dostopen način za
trgovanje z najbolj likvidnimi pogodbami na LME. Leta 2008 je LME naredila korak naprej z
uvedbo dveh regionalnih pogodb za jeklene gredice, v juliju 2010 je to pogodbo združila v
eno samo globalno pogodbo. Najnovejša prirastek k pogodbam je nastal februarja 2010 z
uvedbo dveh manjših terminskih pogodb za kobalt in molibden (History of LME, 2012).

5

VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA PROIZVODNJO,
POVPRAŠEVANJE IN CENO IZBRANIH KOVIN

V petem poglavju bomo proučevali obnašanje cen dveh skupin kovin v kriznih časih. V
prvem podpoglavju bomo proučevali obnašanje cen industrijskih kovin. Proučevali bomo
obdobje od leta 2003 do leta 2008, ko je na trgu industrijskih kovin nastal balon in so cene
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naraščale. V drugem podpoglavju se bomo osredotočili na proučevanje zlata v kriznih časih.
Podrobneje bomo proučevali zlato kot zaščito pred inflacijo, poslovnimi cikli in negotovostjo.

5.1 Balon industrijskih kovin za obdobje 2003-2008
Cene mnogih kovin so v zadnjem desetletju zelo narasle in dosegle vrh v letih 2007 in 2008.
Visok skok cen kovin je skladen z visoko gospodarsko rastjo v hitro rastočih državah,
predvsem Kitajske in Indije, ki je veliko večja kot v razvitih državah za obdobje 2000-2007.
Z nastopom finančne krize leta 2008 so cene kovin doživele popravke navzdol – cene so
padle. Glavna vzroka za padec cen sta zmanjšano povpraševanje v razvitih državah in državah
hitro rastočih gospodarstev in slabe napovedi o skorajšnjem hitrem okrevanju gospodarstev.
Ko februarja 2009 cene kovin dosežejo dno, se trend obrne in cene spet začnejo rasti zaradi
izboljšanja globalnih ekonomskih in finančnih pogojev. Za ponovno rast je veliko dejavnikov,
vendar sta najpomembnejša dva. Globalno ekonomsko okrevanje je bilo hitrejše od
pričakovanj in okrepljen vpliv hitro rastočih gospodarstev na globalni trg surovin. Natančneje,
okrevanje svetovnega gospodarstva je slonelo na rastočih azijskih gospodarstvih, kjer je
poraba surovin rasla z najhitrejšim tempom v zadnjih letih.
Radetzki (2006) je preučeval tri največje skoke cen surovin po drugi svetovni vojni. V vseh
treh je bil glavni sprožilec rasti cen šok v povpraševanju. Prvo obdobje visokih rasti cen je
bilo v letih 1950-51, vzrok zanj pa je bila negotovost ob korejski vojni in dve slabi leti v
svetovnem kmetijstvu. Drugo je bilo v obdobju 1973-1974, glavni vzrok je bila naftna kriza
kot posledica OPEC - ovih odločitev. Tretji skok cen pa se je začel leta 2003 in je trajal do
sredine leta 2008 (v času nastajanja članka se to obdobje še ni končalo). Ključno vlogo za rast
cen v tem obdobju ima velika rast povpraševanja po surovinah Kitajske in Indije.
Avtor je proučeval makroekonomske podatke v teh obdobjih. Ugotovil je, da se je v obdobjih
tik pred skokom cen surovin močno povečala rast BDP in industrijska proizvodnja. Konec
rasti cen in hiter padec le teh v prvih dveh obdobjih pa sta zaznamovala velik padec BDP in
industrijske proizvodnje v letih 1952 in 1974. (Danes vemo, da se je enako zgodilo tudi leta
2009).

Tabela 15: Rast in inflacija med tremi velikimi skoki cen kovin (v %)
Leto
ZDA in Zahodna Evropa
Rast BDP
Rast industrijske
proizvodnje

1949

1950

1951

1952

2,6

9,2

7,2

2,1

-0,3

8,1

9,3

3,2
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Svetovna inflacija, US$
Leto
OECD
Rast BDP
Rast industrijske
proizvodnje
Svetovna inflacija, US$
Leto
Svet
Rast BDP
Rast industrijske
proizvodnje
OECD
Rast BDP
Rast industrijske
proizvodnje
Svetovna inflacija, US$
Hitrorazvijajoča Azija
Rast BDP
Rast industrijske
proizvodnje

-3,5
1972

-12,1
1973

15,2
1974

4,9
1975

5,4

6

0,8

-0,2

6,5

8,1

-1,5

-4,3

8,3
2002

17,9
2003

21,7
2004

12,5
2005

3,1

4,1

5,3

4,8

0,4

3,4

6,3

4

1,6

2

3,3

2,7

0,1

1,1

4,1

1,9

0

9,2

7,5

4,3

7

8,4

8,8

8,6

6,3

6,8

10,2

9,1

Vir, M. Radetzki, The anatomy of three commodity booms, 2006, str. 42.

Za razliko od teh podobnosti, pa je bila inflacija v teh treh obdobjih zelo različna. Visoka
inflacija je bila v sedemdesetih letih. Avtor ugotavlja, da empirična opazovanja ne potrjujejo
sicer pogostih a priori trditev, da je negotovost zaradi inflacije vzrok za višje cene surovin.
Prvi dve obdobji sta bili relativno kratki, 7 kvartalov in dve in pol leti, zadnje obdobje rasti je
bilo najdaljše, saj je trajalo pet let in pol.
Cuddington in Jerrett (2011) sta želela z ekonometričnim modelom potrditi povezavo med
makroekonomskimi gospodarskimi cikli in cenami kovin ter nafte. Makroekonomske učinke
vpliva na rast cen kovin sta razdelila na ciklično komponento, ki je odvisna od kratkoročnih
sprememb v gospodarskem ciklu, in na sekundarno komponento, ki je posledica dolgoročnega
trenda rasti. Proučevala sta šest kovin in nafto, upoštevala sta letne cene na LME in globalni
BDP od leta 1950 do 2009.
Njuna študija je potrdila močno pozitivno korelacijo med cenami kovin in
makroekonomskimi gospodarskimi cikli in tako potrdila splošno uveljavljeno prepričanje, da
se cene kovin strogo prociklične in da se gibljejo skupaj. Pomembna je tudi ugotovitev, da na
ceno kovin in nafte bolj vpliva ciklična komponenta spremembe BDP kot pa komponenta
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trenda.
Strokovnjaki so tudi opazili nekaj zanimivih razlik v relativnem pomenu različnih skupin
držav pri pojasnjevanju gibanja realnih cen industrijskih kovin. Medtem ko je napoved
spremembe gospodarske rasti v ZDA, pomembno vplivala na gibanje cen kovin v obdobju
1999-2003 in 2008-2009, so v obdobju 2003-2006 ključno vlogo odigrale napovedi
gospodarske rasti v hitro rastočih azijskih državah. Vendar to v splošnem ne pojasnjuje vseh
vplivov na velik skok cen industrijskih kovin v obdobju 2003-2006 in veliki padec cen kovin
2008-2009.
Primerjava velikega skoka cen industrijskih kovin med obdobjem 2003-2008 s predhodnimi
epizodami nakazuje na to, da je bil nenavaden v treh pomembnih pogledih. Prvič, trajal je
veliko dlje, kot prejšnje epizode. Drugič, rasti cen kovin so bile veliko večje od prejšnjih
epizod. In končno, skok cen je imel širši spekter, ki je vključeval vse glavne blagovne
skupine, kot so nafta, kovine, hrana, pijača in kmetijske surovine. To pomeni, da skok cen v
obdobju 2003-2008 odraža kombinacijo dejavnikov ponudbe in povpraševanja. Prav tako pa
tudi medsebojno povezanost med trgom surovin in finančnim trgom, vključno s padcem
dolarja in nizke realne obrestne mere (International Monetary Fund, 2008, v nadaljevanju
IMF).
Vpliv povečanih finančnih investicij na trg kovin so preučevali Dwyer, Gardner in Willaims
(2011). Sprememba predpisov in razvoj novih finančnih produktov je omogočila finančnim
investitorjem večji dostop do trgov terminskih pogodb. Tako se je zelo hitro povečevalo
vlaganje finančnih institucij v surovine in je v prvem kvartalu leta 2011 znašalo že 410
milijard US$. Čeprav se je vloga finančnih instrumentov v zadnjem obdobju povečala, to še
ne pomeni, da so finančni investitorji signifikativno vplivali na dinamiko cen. Cene kovin so
trenutno tako visoke kot volatilne v primerjavi z zadnjimi desetletji. Cene so skladne z
načelom ponudbe in povpraševanja, ki podpirajo te trge. Vendar tega pojava visokih cen in
volatilnosti ne doživljamo prvič. Opazimo ga že v prejšnjem stoletju, ko so nastopili šoki v
oziroma motnje v globalni ponudbi in povpraševanju. Avtorji ugotavljajo, da ni prepričljivih
dokazov (vsaj do zdaj), da bi imeli finančni trgi nasproten učinek na trge kovin v časovnih
obdobjih, ki so relavantna v ekonomiji. Mogoče je, da so špekulanti imeli nekaj vpliva na
volatilnost cen, vendar je bila njihova vloga relativno majhna, še posebno, ko jo primerjamo z
vplivom osnovnih dejavnikov, ponudbe in povpraševanja, in narave angl. »short term«
trgovanja.
Hitro rastoča gospodarstva imajo ključno vlogo na trgu industrijskih kovin. Z rastjo
povpraševanja po kovinah na Kitajskem, ta je največji potrošnik kovin, ki narekuje smer
gibanja cen kovin. Poraba bakra na Kitajskem se je povečala iz 21 % v letu 2003 na skoraj 40
% v letu 2010 v skupnem svetovnem deležu porabe bakra. Poleg tega se je v obdobju 20032008 povpraševanje po kovinah povečalo bolj kot proizvodnja in njihova poraba kovin na
enoto BDP-ja se je prav tako povečala. Podoben trend lahko zasledimo tudi pri povpraševanju
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po drugih industrijskih kovinah. Kitajska poraba aluminija, glede na svetovni delež porabe, se
podvojila, iz 20% v letu 2003 na skoraj 40 % v letu 2010. Kitajski delež v globalni rasti
povpraševanja v obdobju 2000 – 2005 je bil pri aluminiju 50%, pri jeklu 84 % in pri bakru 95
%. Na drugi strani, se je povpraševanje po industrijskih kovinah v ZDA in drugih razvitih
državah zmanjšalo. Na primer, v obdobju 2003-2010 se je delež ZDA in drugih razvitih držav
pri svetovni porabi aluminija zmanjšal za več kot 35% (Arbalti & Vasishtha, 2012).
Ko je nastopila finančna kriza in so se pričakovane prihodnje rasti povpraševanja znižale, so
cene kovin močno padle glede na najvišje vrednosti sredi leta 2008. Po februarju 2009 spet
beležimo skok cen kovin. Drastičen upad in nato skok cen kovin v obdobju 2008-2010 je v
popolnem nasprotju z prejšnjimi recesijami in ekspanzijami. Ena od razlag za hitrejše
okrevanje cen kovin je lahko hitrejše okrevanje hitro rastočih držav v kombinaciji z
spreminjajoče strukture povpraševanja po surovinah v teh državah, ki predstavljajo vedno
večji delež svetovne porabe surovin.
Zaradi vedno večjega vpliva in deleža v povpraševanju po industrijskih kovinah, hitro rastoče
države v Aziji vplivajo na ceno kovin. Tako imajo močan in pomemben vpliv na ceno
aluminija, bakra in svinca. Tako je ena odstotna rast gospodarstva v hitro rastočih država
povezana s 5,55 % rastjo cen bakra in 3,6 % rastjo cen aluminija. Medtem ko rast
gospodarstva v ZDA vpliva tudi na druge cene kovin, predvsem zaradi dolarja. Vendar je tu
treba poudariti, da na ceno kovin vplivata predvsem Indija in Kitajska. Druge manjše države
pa nimajo velikega vpliva na cene kovin (Arbalti & Vasishtha, 2012).

5.2 Zlato v kriznih časih
5.2.1 Zlato kot zaščita pred inflacijo
Decembra 2005 je cena zlata doživela preboj meje 500$ za unčo, prvič od leta 1981. Rast
cene zlata se je še nadaljevala in dosegla vrh maja 2011, ko je cena znašala 1.500$ za unčo.
Aprila 2001 je bila cena zlata na nizki ravni in sicer 260$ za unčo (mesečno povprečje). Če ta
datum jemljemo kot primerjalno točko, potem se je cena zlata v desetih letih povečala za 600
%. Čeprav je to povečanje brez dvoma bilo impresivno, se je pred tem zgodilo dolgo padanje
z absolutnega mesečnega vrhunca 674$ za unčo septembra 1980.
Ker velja zlato kot varovalo pred inflacijo in naj bi veljal za varno naložbo v primeru
inflacijskih pričakovanj, si bomo podrobneje pogledali nekaj ugotovitev o povezavi med
zlatom in inflacijo. Podrobneje si bomo pogledali ceno zlata in nivo cen v ZDA. Poraja se
nekaj ugotovitev v zvezi z dolgoročno determinanto cene zlata in inflacije.
Obstaja dolgoročno razmerje med ceno zlata in nivojem cen v ZDA. To pomeni, da se nivo
cen v ZDA in cena zlata dolgoročno gibljeta skupaj. To pomeni, da enoodstotno povišanje
splošnega nivoja cen v ZDA vodi k dolgoročnem enoodstotnem povišanju cene zlata. Ta
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dokaz ponuja podporo prepričanju, da je zlato dolgoročno varovalo pred inflacijo. Obstaja
tudi počasen obrat k dolgoročnem razmerju, ki sledi šoku, ki je povzročil odklon od tega
dolgoročnega razmerja. Numerično traja pet let, da eliminiramo okrog dve tretjini deviacij od
dolgoročnega razmerja (korelacije) med ceno zlata in nivojem cen v ZDA, ki ga je povzročil
šok. Rezultat empirične študije je konsistenten z razširjenim prepričanjem, da obstaja
dolgoročno ena proti ena razmerje med ceno zlata in splošnim nivojem cen v ZDA.
Konkretno enoodstotni porast inflacije v ZDA dvigne dolgoročno ceno zlata za ocenjeno en
odstotek (Levis & Wright, 2006).
Nerešeni ostajata dve pomembni vprašanji. Prvo se nanaša na zlato kot dolgoročno inflacijsko
varovalo za dežele izven ZDA. Če cena zlata kotira v ameriških dolarjih in je zlato inflacijsko
varovalo, je posedovanje zlata dobičkonosno za investitorje z domicilom v državah, kjer
valuta deprecira v odnosu vis a vis z ameriškim dolarjem bolj kot je potrebno, da kompenzira
razliko med inflacijsko stopnjo tiste države in inflacijsko stopnjo v ZDA. Gotovo ni naključje,
da so največje države potrošnice zlata videti zastopane s previsokimi podatki med državami,
ki so imele korist zaradi posedovanja zlata, ker je depreciacija njihove valute proti dolarju
presegala tisto, ki bi bila potrebna, da bi kompenzirali razlike v inflacijskih stopnjah med
državama.
Pomembna implikacija zadeva verjetno depreciacijo ameriškega dolarja. Ta bi bila potrebna,
da bi se znova vzpostavilo ravnotežje v ameriškem tekočem računu. Videti je, da velja
soglasje, da je depreciacija ameriškega dolarja neizogibna. Ostane le še vprašanje , kdaj se bo
zgodila in ali bo pot do regulacije gladka ali neurejena.
Jarrett (2005) našteva štirinajst ocen dolarske depreciacije, ki bo potrebna, da bi se odpravil
primanjkljaj tekočega računa ZDA. Te ocene segajo od 12 odstotkov do 90 odstotkov. Če je
zlato dolgoročna varovalka proti inflaciji in če je res, da je depreciacija realnega dolarja proti
drugim valutam neizogibna, bi morali nosilci bogastva v ZDA imeti korist, če imajo v posesti
zlato v takem obdobju zaradi dveh razlogov.
Prvi razlog je, da depreciacija dolarja zniža cene zlata za investitorje izven ZDA in to bo
povečalo povpraševanje po zlatu in zvišalo ceno zlata v ameriških dolarjih. To je dodatek k
dolgoročnem razmerju med nivojem cen v ZDA in ceno zlata. Drugi razlog je v tem, da bo
dolarska depreciacija verjetno dvignila stopnjo inflacije v ZDA in zlato bo v tem času
delovalo kot inflacijska varovalka.
5.2.2 Zlato kot zaščita pred poslovnimi cikli
Podrobneje si poglejmo kako se je zlato obnašalo v času recesij po letu 1971, ko se je končal
zlati standard. V recesiji imamo zmagovalce in poražence v smislu učinkovitosti povečanja
dobička. Ciklični vrednostni papirji, kot so avtomobilska industrija in gradbeni sektor, kot
tudi finančni vrednostni papirji poslujejo slabše, ko se zmanjša poraba in ko banke zmanjšajo
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kreditiranje. To pa ne velja za vse vrednostne papirje. Tako imenovane defenzivne delnice,
kot so biotehnološke ali prehrambne delnice, za katere so trgi večinoma neobčutljivi na
ekonomske cikle. Enako velja za sredstva s fiksnimi prihodki, saj se obrestne mere znižajo, da
bi se okrepilo povpraševanje potrošnikov. Cene surovin pa se znižajo, ker padec gospodarske
rasti zniža povpraševanje po surovinah, ki jih uporabljajo v proizvodnji cikličnih dobrin ali pri
opravljanju storitev.
Med recesijo, ki je sledila visoko tehnološkemu poku, je DJ Industrial Average Index
Reuters/Jefferies CRB Commodities Index padel za 0,3 % oziroma 8,4 %, medtem ko
ameriške desetletne obveznice zrasle za 1,9%. Prav tako je zrasel NASSAQ Bioteh Index
23,4 %, ki ga uporabljajo kot primer za defenzivne delnice. Kako pa je z zlatom, kako
obnaša ta rumena kovina v času ekonomskega padca v recesijo?

in
so
za
se

Analiza prejšnjih recesij nam omogoča boljši vpogled v dogajanje. Ker so bile cene zlata
fiksirane v devetnajstem stoletju, vse do leta 1971, je smotrno pogledati recesije samo od
takrat naprej. Od leta 1971 je bilo pet ameriških recesij, po podatkih National Bureau of
Economic Research (NBER), ekonomsko raziskovalna organizacija, ki izračunava ameriške
datume gospodarskih ciklov.
NBER definira recesijo kot: »značilen padec v dejavnosti razširjen po gospodarstvu, ki traja
več kot nekaj mesecev, ki se odraža v industrijski proizvodnji, zaposlenosti, realnemu
dohodku in trgovini. Recesija se začne potem, ko gospodarstvo doseže svoj vrh in ko se
gospodarstvo začne ohlajati in drsi proti dnu.«
Poglejmo si, kako se je cena zlata spreminjala skozi vsako izmed recesij, ki so prikazane v
tabeli 15. V prvi recesiji, med novembrom 1973 in marcem 1975, se je cena zlata povečala za
72 % v prvih šestih mesecih in je bila 88 % višja ob koncu recesije. Med drugo recesijo, ki je
trajala le šest mesecev, je cena zlata padla za 6 %. V tretji recesiji, ki je prav tako trajala samo
šestnajst mesecev, je večino časa cena zlata padala. Tako je prvih šest mesecev padla za 5 %,
vendar je bila na koncu recesije cena zlata višja za 7 %. Cena zlata je prav tako padala med
julijem1990 in marcem 1991, ko je bila recesija, tako prvih šest mesecev kot tudi celotno
obdobje. V zadnji recesiji, ki je posledica visokotehnološkega poka marca 2001, je cena zlata
rasla v obeh obdobjih. Lahko rečemo, da ni nekega posebnega vzorca, ki bil značilen za
obnašanje cen zlata med gospodarskim padcem.
Dempster (2008) je v svojem članku analizirala povezavo med ameriškimi recesijami in ceno
zlata. Prišla je do zanimivih rezultatov, da deset letna četrtletna korelacija med spremembami
ameriškega BDP-ja in spremembami v ceni zlata niha, z izjemo dveh četrtletji v letu 1983, v
ozkem razponu med vrednostma -0,2 in 0,2 od leta 1983, ki je glede na število opazovanj v tej
analizi, razvrščeno kot ne statistično različne od nič. »Drugače povedano, regresijska analiza
nam pove, da četrtletne spremembe rasti BDP nimajo nobenega vpliva na četrtletne
spremembe cene zlata. Zaradi pomanjkanja povezave med zlatom in rastjo ameriškega BDP40

ja pomaga okrepiti mišljenje, da je zlato primerno za diverzifikacijo premoženja, tudi v času
recesije« (Dempster, 2008).
Zadnja recesija je do sedaj bila pozitivna za zlato na obeh frontah. Dolar nadaljuje trend
padanja, medtem ko je inflacija višja od dolgoletnega povprečja. Če se bo ta trend nadaljeval,
bo povpraševanje vlagateljev po zlatu verjetno ostalo visoko. Če bo recesija odvisna od
zdravja ameriškega bančnega sektorja, bo povpraševanje po zlatu, kot varne naložbe, verjetno
ostalo robustno.
Tabela 16: Recesije v ZDA od leta 1971 naprej
Začetek recesije
November 1973
Januar 1980
Julij 1981
Julij 1990
Marec 2001

Konec recesije
Marec 1975
Julij1980
November 1982
Marec 1991
November 2001

Trajanje (v mesecih)
16
6
16
8
8

Rast zlata (%)
88
-6
7
-5
6

Vir: N. Dempster, What does a US recession imply for the gold price?, 2008, str 21.

Statistična analiza sugerira, da ni nobene povezave med rastjo ameriškega BDP in
spremembami v ceni zlata. To se odraža v posebnosti povpraševanja in ponudbe zlata, ki za
vsako prosto dobrino determinira ceno. Zato ameriška recesija nima nobenega negativnega
vpliva na ceno zlata. Edini element povpraševanja po zlatu, ki je lahko prizadet zaradi
recesije, je vlagateljsko povpraševanje, pa še to je odvisno od tipa recesije. Tako lahko
rečemo, da je zadnja recesija imela pozitiven vpliv na ceno zlata, zaradi rastoče inflacije in
padajočega dolarja, ki je ponesla cene zlata v višave.
V splošnem, če pogledamo zgodovinske podatke, nam v oči padeta dve dejstvi: skok cene
zlata je v povezavi z obdobjem z visoko inflacijo ali v času, ko grozijo hudi padci v depresijo
ali/in da se bo pojavila deflacija. V bistvu zlato predstavlja finančno varno naložbo, ko je
indeks cen življenjskih potrebščin zelo nestabilen in ko je verjetnost ekstremnih dogodkov
zelo verjetna. Za primerjavo naj povemo, da je bila leta 1833 cena zlata $20.65 za unčo in
okrog $415 po pogojih iz leta 2005, medtem ko je bila leta 2005 dejanska cena zlata $445 –
zelo majhna sprememba resnične cene zlata v obdobju 172 let. Kljub tej navidezni
konstantnosti v realnih pogojih na dolgi rok, je tudi res, da je izven obdobij, ko je bila cena
fiksirana z različnimi pojavljanji zlatega standarda, cena pomembno nihala v krajših obdobjih,
včasih nekaj let skupaj.

SKLEP
Namen diplomske naloge je bil raziskati, kako blagovni trgi izbranih kovin delujejo in kako
se odzivajo na gospodarske cikle. Zato sem analiziral podatke o proizvodnji in cenah izbranih
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kovin v svetu za obdobje od leta 1990 do 2011. Pri tem sem ugotovil, da je najbolj opazna rast
cen izbranih kovin v obdobju od leta 2002 do leta 2007. Tako je na primer cena bakra v tem
obdobju zrasla za 430 %, cena srebra pa se je od leta 2003 do leta 2007 povečala za 350 %.
To obdobje je zaznamoval velik porast povpraševanja po surovinah zaradi visoke
gospodarske rasti na svetovni ravni, zlasti v hitro rastočih gospodarstvih. Zaradi tega so bile
cene višje kot kadarkoli prej.
Visoke cene kovin so vzbudile zanimanje institucionalnih finančnih vlagateljev, ki so
povečali naložbe v trge izvedenih finančnih instrumentov. Med letoma 2003 in 2008 so ti
investitorji povečali svoje naložbe v blagovne borze s 13 milijard EUR na 170 do 205 milijard
EUR. Institucionalni vlagatelji so postali pomemben dejavnik, ki vpliva na gibanje cen kovin.
Primerjava velikega skoka cen industrijskih kovin med obdobjem 2003-2008 s predhodnimi
epizodami nakazuje na to, da je bil nenavaden v treh pomembnih pogledih. Prvič, trajal je
veliko dlje, kot prejšnje epizode. Drugič, rasti cen kovin so bile veliko večje od prejšnjih
epizod. In končno, skok cen je imel širši spekter, ki je vključeval vse glavne blagovne
skupine, kot so nafta, kovine, hrana, pijača in kmetijske surovine. To pomeni, da skok cen v
obdobju 2003-2008 odraža kombinacijo dejavnikov ponudbe in povpraševanja. Prav tako pa
tudi medsebojno povezanost med trgom surovin in finančnim trgom, vključno s padcem
dolarja in nizke realne obrestne mere (IMF, 2008).
Cena zlata je decembra 2005 dosegla 500 $ za unčo in tako prvič po letu 1981 presegla to
»psihološko« mejo. V naslednjih letih se je cena celo približala meji 2000 $ za unčo. Tako se
je tudi v tem obdobju človeške zgodovine izkazalo, da je zlato tista kovina, ki nudi zaščito v
kriznih časih.
Zlato velja za zaščito pred inflacijo. Obstaja dolgoročno razmerje med ceno zlata in nivojem
cen v ZDA. To pomeni, da se nivo cen v ZDA in cena zlata dolgoročno gibljeta skupaj. To
pomeni, da enoodstotno povišanje splošnega nivoja cen v ZDA vodi k dolgoročnem
enoodstotnem povišanju cene zlata. Ta dokaz ponuja podporo prepričanju, da je zlato
dolgoročno varovalo pred inflacijo (Levis & Wright, 2006).
Cene zlata zrastejo, ko grozijo hudi padci v recesijo in/ali da se bo pojavila deflacija. V bistvu
zlato predstavlja finančno varno naložbo, ko je verjetnost ekstremnih dogodkov zelo velika.
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PRILOGA

Priloga 1: Izbrane kovine v obdobju med 1990-2008
Tabela 1: Izbrane kovine v obdobju med 1990-2008

se nadaljuje

1

nadaljevanje

2

