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1. UVOD 
 
Gibanje deviznih tečajev valut držav, ki so med seboj glavne trgovinske partnerice je bilo 
vedno zelo pomembno pri odločitvah o gospodarskem sodelovanju. Z zlomom 
brettonwoodskega sistema trdnih deviznih tečajev gospodarsko najpomembnejših držav je 
večina držav sprejela enega od režimov prilagodljivih deviznih tečajev. Na ta način so 
medsebojna nihanja v vrednostih valut postala pogostejša in intenzivnejša. Dodatno je ta 
problem izpostavila tudi vse večja globalizacija, ki vedno bolj briše meje med državami, 
zaradi česar se povečuje gospodarsko in politično sodelovanje in povezovanje med različnimi 
ekonomskimi prostori. Poleg mednarodne trgovine z blagom in storitvami, so za gibanje 
deviznih tečajev izredno pomembni tudi mednarodni kapitalski tokovi.  
 
V zadnjih letih so se oblikovali trije poli, tri geografska področja, ki so najpomembnejša za 
svetovno trgovino. To so ZDA, Evropa in Azija, katerih valute večinoma spadajo v enega od 
režimov prilagodljivih deviznih tečajev. V tem diplomskem delu se bom omejila na gibanje 
nominalnega deviznega tečaja USD/EUR in na njegov vpliv na evropsko gospodarstvo, 
točneje na gospodarstvo držav članic Ekonomske in monetarne unije, ki imajo od 1. januarja 
1999 skupno valuto – euro. Opazovala bom vpliv nominalnega deviznega tečaja USD/EUR na 
euro področje v desetletnem obdobju od leta 1995 pa do konca leta 2004. 
 
Namen mojega diplomskega dela je pregled teoretičnih osnov in dejanskega dogajanja, ki bo 
osnova za preverjanje moje hipoteze. Skušala bom odgovoriti na vprašanje, kako je gibanje 
nominalnega deviznega tečaja USD/EUR vplivalo na gospodarstvo euro območja v 
proučevanem obdobju, iz česar bom lahko potrdila oziroma ovrgla postavljeno hipotezo, ki je: 
Šibek dolar vpliva negativno na gospodarstvo euro področja. 
 
Najprej bom predstavila stanje gospodarstev ZDA in euro področja v preteklem desetletju, 
njuno medsebojno povezanost in pa vzroke, ki so odločilno vplivali na padec tečaja 
ameriškega dolarja v primerjavi z eurom v zadnjih nekaj letih.  
 
Naslednje poglavje je ključno v moji analizi, saj ga bom najprej razdelila na dva dela, in sicer 
na pregled pozitivnih in negativnih učinkov šibkega dolarja na evropsko gospodarstvo. Sledilo 
bo še empirično preverjanje na osnovi enostavnih ekonometričnih modelov. Glede na rezultate 
bom potrdila oziroma ovrgla svojo hipotezo. Na kratko bom še opisala, kakšen je vpliv 
šibkega dolarja na slovensko gospodarstvo, kakšna je vloga Evropske centralne banke pri 
spremljanju gibanja tečaja eura in pa kakšno gibanje tečaja USD/EUR pričakujejo ekonomski 
subjekti v prihodnosti. 
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2. EURO PODROČJE 
 
Euro področje je območje, ki ga sestavljajo države članice Evropske unije (EU)1, ki so sprejele 
euro2 kot svojo valuto in katerih monetarna politika ni več neodvisna, saj je prenesena na 
Evropsko centralno banko (ECB)3. Po širitvi 1. januarja 2001 le-ta obsega 12 držav: Avstrijo, 
Belgijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, Nemčijo, Nizozemsko, 
Portugalsko in Španijo. 
 

2.1. NASTANEK  
 
Od podpisa Rimske pogodbe leta 1957, ko je bila ustanovljena Evropska gospodarska 
skupnost, je bil njen cilj poglobiti sodelovanje med državami članicami. Odločitev, da bodo 
ustanovili Evropski monetarni sistem (EMS)4 je bila sprejeta leta 1978 zaradi težav z velikimi 
nihanji med deviznimi tečaji, ki so se dogajali v letih po koncu brettonwoodskega sistema. 
Najpomembnejša elementa tega sistema sta bila uvedba mehanizma deviznih tečajev ERM5 in 
ECU6, ki je bila košarica vseh valut držav, takratnih članic Evropske skupnosti, tudi tistih, ki 
niso bile vključene v ERM.  
 
V eno od ustanovitvenih pogodb, Pogodbo o Evropski Uniji leta 1992, so podpisniki vključili, 
da so »...trdno odločeni, da okrepijo in uskladijo svoja gospodarstva ter ustanovijo ekonomsko 
in monetarno unijo, ki bo v skladu z določbami te pogodbe vključevala tudi enotno in trdno 
valuto...« (Treaty on European Union, 1992, str. 1).  
 
Nastanek Ekonomske in monetarne unije (EMU)7 pa je potekal v treh fazah, tako kot je bilo 
predvideno v Delorsovem poročilu, ki je bilo sprejeto na zasedanju Evropskega sveta v 
Madridu julija 1989 (Kumar, 2004, str. 180). 
 
V prvi fazi, ki se je pričela 1. julija 1990 in končala konec leta 1993 so morale države članice 
EU odstraniti vse ovire prostega pretoka kapitala. Okrepiti se je moralo sodelovanje med 
centralnimi bankami posameznih držav članic. Izboljšati pa se je morala tudi gospodarska 
konvergenca med državami. 
 

                                                 
1 European Union. 
2 V celotnem tekstu uporabljam pojem »euro«, ker »...Evropski svet tudi meni, da mora biti ime enotne valute 
isto v vseh uradnih jezikih Evropske unije, ob upoštevanju obstoja različnih abeced.« (Uredba sveta (ES) št. 
974/98 o uvedbi eura, 1998, str.1). 
3 European Central Bank. 
4 European Monetary System. 
5 Exchange Rate Mechanism. 
6 European Currency Unit. 
7 Economic and Monetary Union. 
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Med drugo fazo, ki se je začela 1. januarja 1994 in končala 31. decembra 1998 je bil 
ustanovljen Evropski monetarni inštitut (EMI)8, predhodnik ECB. Njegova naloga je bila, da 
okrepi sodelovanje med nacionalnimi centralnimi bankami in zagotovi koordinacijo 
monetarnih politik držav članic ter izpelje potrebne priprave za uvedbo nove skupne valute. 
Prav tako so morale v tem obdobju države članice sprejeti ustrezne ukrepe, ki prepovedujejo 
financiranje javnega sektorja s strani centralne banke ter privilegiran dostop javnega sektorja 
do finančnih institucij. Okrepiti se je morala koordinacija med monetarnimi politikami 
posameznih držav, posamezne države pa so v tej fazi morale izpolniti konvergenčne pogoje in 
se pripraviti na zadnjo fazo. 
 
V tretji fazi, ki se je pričela 1. januarja 1999 so uvedli novo skupno valuto euro kot knjižni 
denar ter prenesli pristojnosti glede vodenja monetarne politike na Eurosistem, ki ga tvorijo 
ECB in nacionalne centralne banke držav članic EU, ki so uvedle euro. Tečaji njihovih valut 
so bili takrat nepreklicno določeni. Euro so takrat uvedle tiste države, ki so izpolnjevale vse 
konvergenčne kriterije. Delovati je začela tudi nova centralna banka, t.j. Evropska centralna 
banka, ki je bila sicer ustanovljena 1. junija 1998, ter je prevzela naloge EMI. Delovati je začel 
spremenjen mehanizem deviznih tečajev ERM II, veljati je začel tudi pakt o stabilnosti in rasti. 
(The Three Stages to Economic and Monetary Union, 2005) 
 

2.2. EURO 
 
Zaradi neugodnih ekonomskih okoliščin v prvih desetletjih obstoja ekonomske integracije, se 
je proces ustanavljanja monetarne unije začel uresničevati šele v začetku devetdesetih let 
prejšnjega stoletja. Takrat se je večina držav članic EU dogovorila za postopno uvedbo skupne 
valute z imenom euro. Ta naj bi nadomestila prejšnjo 'valuto', ki pa je bila dejansko le košarica 
valut držav EU.  
 
Uvedba eura v državah EMU, ki so izpolnjevale konvergenčne kriterije, je v skladu s 
scenarijem, potrjenim na zasedanju Evropskega sveta v Madridu decembra leta 1995 potekala 
v naslednjih fazah (Kumar, 2004, str. 168): 
 
1. januarja 1999 je bil euro uveden kot knjižni denar v 11 državah članicah EU. Valute teh 
držav so postale podenote eura (tečaji valut teh držav v razmerju do eura so začeli nepreklicno 
veljati s 1. januarjem 1999). V eurih se od takrat naprej izraža javni dolg in vse centralno-
bančne operacije teh držav, na novo valuto so prešli tudi njihovi finančni trgi. 1. januarja 2001 
je bil euro uradno uveden tudi v Grčiji, tako da od takrat 12 držav članic EU tvori euro 
območje. 
 
                                                 
8 European Monetary Institute. 
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V prehodnem obdobju od 1. januarja 1999 do 31. decembra 2001 so bankovci in kovanci 
nacionalnih valut držav euro območja še vedno ohranili status zakonitega plačilnega sredstva, 
vzporedno pa so potekale priprave na uvedbo euro bankovcev in kovancev.  
 
1. januarja 2002 so prišli v obtok euro bankovci in kovanci. Sledilo je obdobje, ko so bili v 
obtoku tako bankovci in kovanci valut držav euro območja kot tudi novi euro bankovci in 
kovanci. To obdobje je bilo tako imenovano obdobje 'dvojnega obtoka', ki je lahko trajalo 
največ dva meseca, do 28. februarja 2002. 
 
Tabela 1:  Nespremenljiva menjalna razmerja med nacionalnimi valutami in eurom za 12 

držav, ki so do 1. januarja 2001 sprejele euro 

valuta menjalno razmerje 

belgijski frank (BEF) 40,3399 

nemška marka (DEM) 1,95583 

španska pezeta (ESP) 166,386 

francoski frank (FRF) 6,55957 

grška drahma (GRD) 340,750 

irski funt (IEP) 0,787564 

italijanska lira (ITL) 1936,27 

luksemburški frank (LUF) 40,3399 

nizozemski gulden (NLG) 2,20371 

avstrijski šiling (ATS) 13,7603 

portugalski eskudo (PTE) 200,482 

finska marka (FIM) 5,94573 

Vir: Council Regulation (EC) No. 2866/98 of 31 December 1998 on the conversion rates 
between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro, 1999, str. 2; 
Council Regulation (EC) No. 1478/2000 of 19 June 2000 amending Regulation (EC) No. 
2866/98 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States 
adopting the euro, 1999, str.1. 
 

2.3. VELIKOST 
 
Euro območje je vsekakor nekaj posebnega v zgodovini gospodarskega in političnega 
sodelovanja med suverenimi državami. Območje, ki je nastalo s povezavo 12 držav je sicer 
več kot trikrat manjše od ozemlja ZDA, vendar pa je gostota poselitve veliko večja. Tako ima 
1. januarja 2004 euro področje nekaj več kot 308 milijonov prebivalcev, medtem ko jih imajo 
ZDA 'le' dobrih 291 milijonov (Eurostat, 2005).  
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2.4. GOSPODARSTVO 
 
Gospodarstvo euro področja leta 2002 dosega 15,7 % svetovnega bruto domačega proizvoda  - 
BDP (izraženega s pariteto kupne moči), medtem ko ZDA dosegajo 21,1 % ter Japonska 7,1 % 
svetovnega BDP. Struktura proizvodnje je v vseh treh področjih približno enaka, saj povsod 
največji delež celotnega proizvoda predstavljajo storitve. Pri primerjavi euro področja in ZDA 
pa je pomembna razlika v deležu zasebnega in privatnega sektorja v storitvenem sektorju. 
Neprimerno večji delež storitvenega sektorja v ZDA je v zasebni lastnini, medtem ko je v euro 
področju ta večinoma del javnega sektorja. Industrija je v vseh treh področjih na drugem 
mestu glede na delež v celotnem proizvodu, medtem ko kmetijstvo, ribištvo in gozdarstvo, v 
skladu z visoko razvitostjo teh držav, obsegajo zelo nizek odstotek (The Monetary Policy of 
the ECB, 2004, str. 19).  
 
Gospodarstvo euro področja najbolje lahko opišemo s ključnimi makroekonomskimi kriteriji, 
kot so gospodarska rast, stopnja inflacije in brezposelnosti. Med gospodarstvi euro področja so 
še vedno precejšnje razlike v razvitosti, ki pa se zmanjšujejo. Ta trend pa se bo v prihodnosti 
verjetno še nadaljeval, še posebej če se bo nadaljevalo gospodarsko sodelovanje med 
državami. Glede na obravnavano tematiko se mi zdi smotrna primerjava ključnih 
makroekonomskih kazalcev za gospodarstvi euro področja in ZDA v proučevanem obdobju 
1995-2004. 
 

2.4.1. GOSPODARSKA RAST 
 
Najbolj obsežen kazalec gospodarske aktivnosti v določenem ekonomskem prostoru je BDP, 
ki je definiran kot vrednost proizvedenih proizvodov in storitev, zmanjšana za vrednost 
proizvodov in storitev, ki so bili uporabljeni v procesu proizvodnje. Nominalni BDP je merjen 
s spremenljivimi cenami, medtem ko so pri izračunu realnega BDP uporabljene stalne cene 
(Samuelson, Nordhaus, 2001, str. 416). Za primerjavo v času in med državami je 
najprimernejša primerjava med stopnjami gospodarske rasti, seveda v konstantnih cenah, ki 
odstranijo vpliv inflacije na rast BDP. 
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Slika 1: Stopnja gospodarske rasti v stalnih cenah iz leta 1995 – primerjava med euro 
področjem in ZDA v obdobju 1995 - 2004 

 
Vir: Eurostat, 2005. 
 
Opazimo lahko, da je bila stopnja gospodarske rasti v ZDA večinoma višja od tiste v euro 
področju. Nasploh je bil za drugo polovico devetdesetih let značilen razcvet ameriškega 
gospodarstva, kar se je najlepše pokazalo na borznih indeksih, ki so v teh letih dosegali 
rekordne višine. Drugačno situacijo lahko opazimo le leta 2001, po tem ko so ZDA pretresli 
padec borznih indeksov, teroristični napad 11. septembra in predvsem odkriti finančni 
škandali v nekaterih največjih ameriških podjetjih. Vse to je vplivalo na to, da je bila stopnja 
gospodarske rasti v tem letu le 0,8 – odstotna. V naslednjih treh letih si je gospodarstvo ZDA 
precej opomoglo, tako je bila leta 2004 gospodarska rast že na ravni tiste izpred petih let in 
spet precej višja od evropske. 
 
Situacija v euro področju je nekoliko drugačna. Stopnja gospodarske rasti je bila prav tako 
konec devetdesetih let relativno visoka, vendar pa vedno nižja od ameriške. Razlog za to leži 
predvsem v togosti evropskih gospodarstev, razmeroma nemobilni delovni sili, močnih 
sindikatih in v večji socialni zaščiti delavcev. Glede na ameriško gospodarstvo je tudi manj 
produktivno. V letih 2001 do 2003 se je gospodarska rast občutno znižala tudi v euro področju 
in se nato povečala šele leta 2004. Največji 'krivec' za slabo predstavo euro območja je 
nedvomno Nemčija, saj je bilo njeno gospodarstvo v preteklih letih raslo zelo počasi. 
 

2.4.2 STOPNJA INFLACIJE 
 
Stabilnost cen je pomembna, ker brezhibno delujoč tržni sistem zahteva, da cene točno 
odražajo informacije o relativni redkosti dobrin. Zgodovina je pokazala, da visoka stopnja 
inflacija povzroči dodatne stroške v gospodarstvu, nezaželena je tudi deflacija, stanje, ko 
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splošna raven cen pada. Tako večina držav išče neko srednjo pot s stabilnimi oziroma počasi 
rastočimi cenami kot najboljšim načinom pri spodbujanju učinkovitega gospodarstva 
(Samuelson et al., 2001, str. 419). 
  

Stopnja inflacije je torej za gospodarstvo zelo pomemben podatek, saj stabilnost cen pozitivno 
vpliva gospodarstvo. Zaradi tega je stabilnost cen tudi glavni cilj Evropske centralne banke 
(Treaty on European Union, 1992, člen 105), čemur so podrejeni ukrepi in inštrumenti te 
institucije.  
 
Slika 2: Primerjava stopenj inflacije v euro področju in ZDA v obdobju 1995 - 2004 
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Vir: Eurostat, 2005. 
 
Na zgornji sliki lahko opazujemo gibanje stopenj inflacije v proučevanem desetletnem 
obdobju. Stopnja inflacije je bila v ZDA večinoma višja kot v euro področju, kjer je večkrat 
presegla tudi mejo dveh odstotkov. Nasploh je stopnja inflacije euro področja v zadnjih petih 
letih dokaj konstantna, eden od glavnih razlogov da se le-ta ne zmanjša pa so tudi visoke cene 
naftnih derivatov. 
 

2.4.3. STOPNJA BREZPOSELNOSTI 
 
Od vseh makroekonomskih indikatorjev sta zaposlenost oziroma brezposelnost tisti postavki, 
ki ju ljudje najbolj neposredno občutijo. Na splošno želijo ljudje imeti dobro plačane službe, 
brez da bi jih iskali ali čakali na njih zelo dolgo. Stopnja brezposelnosti je odstotek aktivnega 
prebivalstva, ki je brez dela (Samuelson et al., 2001, str. 417).  
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Slika 3: Stopnje brezposelnosti v ZDA in euro območju v obdobje 1995 do 2004 (v odstotkih) 
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Vir: Eurostat, 2005. 
 
Države euro področja skozi celotno proučevano obdobje dosegajo višje stopnje brezposelnosti 
v primerjavi z ZDA. To je predvsem posledica že omenjenih strukturnih razlik, saj je trg dela 
v euro področju razmeroma rigiden, kar se odraža v visoki stopnji zaščite delavcev, visokih 
socialnih nadomestilih, visokem obdavčenju delovne sile, kar vse vpliva na povečanje stopnje 
brezposelnosti. Zaradi vsega tega je odpuščanje presežnih delavcev težje, posledica tega pa je 
težje in počasnejše prilagajanje podjetij na gospodarske spremembe.  
 

2.5. ZUNANJA TRGOVINA 
 
Če gledamo na euro področje kot na celoto, je to veliko bolj zaprto kot pa posamezne države 
članice, čeprav so le-te večinoma velike izvoznice. Je pa mnogo bolj odprto kot gospodarstvi 
ZDA in Japonske. Okoli tri četrtine izvoza in uvoza euro področja sestavljajo proizvodi, ostalo 
četrtino pa sestavljajo storitve. (The Monetary Policy of the ECB, 2004, str. 24). V naslednji 
tabeli lahko vidimo sestavo zunanje trgovine euro področja. 
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Tabela 2: Zunanja trgovina euro področja (po skupinah proizvodov) januarja 2005 (v 
odstotkih) 

 delež izvoza (v %) delež uvoza (v %) 

skupno 100,0 100,0 
- stroji in transportne naprave 45,9 35,0 
- kemični izdelki 15,2 10,1 
- surovine 1,9 4,3 
- mineralna goriva in maziva 2,4 13,7 
- hrana, pijače in tobačni izdelki 5,7 5,3 
- ostali proizvodi predelovalnih dejavnosti 26,5 25,7 
- ostalo 2,3 6,0 

Vir: Eurostat, 2005.  
 
Iz zgornje tabele lahko ugotovimo, da stroji in transportne naprave dosegajo skoraj polovico 
vsega izvoza, največji delež pa predstavljajo tudi med skupinami uvoženih proizvodov. 
Naslednja največja skupina so proizvodi predelovalnih dejavnosti, ki pa imajo približno isti 
odstotek na obeh straneh. Največje odstopanje lahko opazimo pri surovinah in pri gorivih, saj 
je njihov delež pri veliko večji od izvoza. Tako lahko ugotovimo, da euro področje na splošno 
uvaža surovine in vmesne proizvode, medtem ko izvaža končne dobrine. Ta ugotovitev je 
pomembna za nadaljnjo analizo vpliva deviznega tečaja na gospodarstvo euro področja. 
 
Slika 4:  Saldo trgovinske bilance euro področja z ZDA za obdobje od leta 1992 do leta 2003 

(v milijardah EUR) 
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Vir: Eurostat, 2005. 
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Če se omejimo zgolj na menjavo proizvodov in storitev med euro področjem in ZDA, lahko 
ugotovimo, da euro področje dosega relativno velik presežek v trgovinski bilanci. Medtem ko 
je bila trgovinska bilanca v zadnjih letih prejšnjega stoletja razmeroma izravnana, oziroma z 
manjšimi nihanji, pa lahko od leta 1999 opazimo trend večanja presežka na strani euro 
področja. Leta 2002 se je le-ta močno povečal, čeprav je takrat euro že pridobival na vrednosti 
glede na ameriški dolar, leta 2003 pa se je verjetno prav zaradi tega razloga naraščanje 
presežka trgovinske bilance umirilo. 
 
Raziskava med skoraj 500 evropskimi podjetji, ki jo je opravil Morgan Stanley je pokazala, da 
je okrog 20 odstotkov prihodkov podjetij euro področja generiranih s prodajo v ZDA in 
Kanado. Zaradi tega so torej evropska podjetja kar močno izpostavljena spremembam v tečaju 
ameriškega dolarja glede na euro. 
 

3. DEVIZNI TEČAJ 
 
Devizni tečaj se lahko izrazi na dva načina. Če primerjamo dve različni valuti, gre za 
bilateralni tečaj, poznamo pa tudi efektivnega, ki je indeksno število in izraža tehtano 
povprečje bilateralnih deviznih tečajev držav, ki so najpomembnejše gospodarske partnerice 
določene države (Ingram, Dunn, 1993, str. 279). Glede na to, da bom opazovala gibanje tečaja 
ameriškega dolarja in eura, bom uporabljala bilateralni devizni tečaj. 
 
Poznamo dve različni definiciji bilateralnih deviznih tečajev, od katerih se najpogosteje 
uporablja pojem bilateralnega nominalnega deviznega tečaja. To je cena ene valute, izražena v 
drugi valuti. Lahko se izrazi na dva načina (Mrak, 2002, str. 45): 
1. kot vrednost enote tujega denarja, izražena s številom enot domačega denarja (direktna 
kotacija). Če obravnavamo euro kot domačo valuto, je bila na primer dne 3. maja 2005 
direktna kotacija 0,775855 EUR/USD. 
2. kot vrednost enote domačega denarja, izražena s številom enot tujega denarja (indirektna 
kotacija). Prav tako 3. maja 2005 je bil ta devizni tečaj 1,2889 USD/EUR. 
Drug način prikaza bilateralnega deviznega tečaja je realni bilateralni tečaj, ki upošteva tudi 
gibanje cen v posameznih državah. Ta prikaz je boljši, ko želimo ugotavljati spremembo 
cenovne konkurenčnosti posamezne države. 
 
Problem pri opazovanju gibanja realnega bilateralnega tečaja pa je ta, da se podatki o inflaciji 
nanašajo na določen mesec oziroma daljše časovno obdobje, devizni tečaj pa se nenehno 
spreminja. Zaradi navedene težave bom uporabljala nominalni bilateralni tečaj. Ker v tem 
diplomskem delu smatram euro za domačo valuto in ameriški dolar za tujo valuto, bom 
uporabljala indirektno kotacijo. Ta način prikaza deviznega tečaja se tudi najpogosteje 
uporablja v različnih evropskih publikacijah in statistiki. 
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3.1. REŽIM NEODVISNEGA DRSENJA DEVIZNEGA TE ČAJA 
 
Režim neodvisnega drsenja9 je eden od režimov prilagodljivega deviznega tečaja, za katerega 
je značilno, da monetarne oblasti sicer intervenirajo na deviznem trgu, vendar pa cilj njihove 
intervencije ni jasno opredeljen. Po klasifikaciji IMF10 (Mednarodnega denarnega sklada) v to 
skupino spadata na primer Japonska in ZDA, medtem ko države, ki so sprejele euro spadajo v 
skupino deviznih režimov brez lastnega zakonitega plačilnega sredstva. (Classification of 
Exchange Rate Arrangements and Monetary Policy Frameworks, 2005). V skupino držav, ki 
imajo režim z valuto, ki neodvisno drsi je tudi euro področje kot celota. 
 
Ta režim deviznega tečaja torej danes uporabljajo tri največja gospodarstva na svetu: ZDA, 
euro področje in Japonska. Zanj je značilno, da je devizni tečaj skoraj v celoti oblikovan na 
osnovi delovanja tržnih sil. Intervencije centralne banke na deviznem trgu so načeloma 
kratkotrajne in niso namenjene samemu oblikovanju tečaja valute, temveč predvsem 
preprečitvi njegovih nepotrebno velikih oscilacij, do katerih prihaja občasno zaradi 
špekulativnih pritiskov na valuto (Mrak, 2002, str. 97). 
 
Devizni tečaj se pri neodvisnem drsenju oblikuje tržno in sicer glede na ponudbo in 
povpraševanje po posameznih valutah. Tako bo ameriški izvoz blaga in storitev v ZDA 
ustvaril ponudbo tuje valute in povpraševanje po ameriških dolarjih. Podobno stanje bi bilo v 
primeru priliva kapitala v ZDA. Nasprotno bo uvoz blaga in storitev ustvaril povpraševanje po 
tuji valuti in ponudbo ameriških dolarjev, tak učinek bi imel tudi odliv kapitala iz ZDA (Pugel, 
2000, str. 351). 
 
Napovedovanje gibanja deviznih tečajev valut, ki imajo enega od režimov s prilagodljivim 
tečajem je zelo nehvaležen posel. Alan Greenspan, predsednik ameriških zveznih rezerv je 
nekoč dejal, da uspeh pri napovedovanju deviznih tečajev ni nič boljši kot pri napovedovanju 
izida ob metanju kovanca (The passing of the buck? – The Future of the Dollar, 2004, str. 78). 
Čeprav v ekonomski teoriji obstajajo določeni modeli gibanj deviznih tečajev, pa je v praksi 
njihovo gibanje nemogoče napovedati, saj nanj vpliva ogromno različnih dejavnikov.   
 

3.2. GIBANJE TEČAJA USD/EUR 
 
V trenutku prelevitve ECU v euro, je bila vrednost eura enaka vrednosti ECU – seveda 
njegova zunanja vrednost, to je vrednost v ameriških dolarjih. 31. decembra 1998 je vsaka od 
15 centralnih bank držav EU drugim štirinajstim centralnim bankam sporočila svoj tečaj 
ameriškega dolarja. Na osnovi teh petnajstih tečajev ameriškega dolarja so bili zatem 

                                                 
9 Indepentent floating. 
10 International Monetary Fund. 
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izračunani vsi bilateralni (centralni) tečaji za vsako od petnajstih valut. Za menjalna razmerja 
med nacionalnimi valutami držav, ki maja 2005 sestavljajo euro področje, in eurom glej 
Tabelo 1 na strani 4. 
 
Te bilateralne (centralne) tečaje so centralne banke sporočile Evropski komisiji, ki je na tej 
osnovi najprej izračunala uradno vrednost ECU v ameriških dolarjih. Znesek valute vsake od 
12 držav EU, ki je bila v košarici, so delili s tečajem vrednosti ameriškega dolarja v posamezni 
valuti (to pomeni, da so ga pomnožili z vrednostjo posamezne valute v ameriških dolarjih). Ko 
so vse te zneske sešteli, so dobili zadnjo vrednost ECU v ameriških dolarjih. Ta vrednost je 
bila 1,16675 ameriškega dolarja – in to je bila hkrati tudi začetna vrednost eura (Ribnikar, 
1999, str. 119). 
 
Ekonomska teorija pravi, da naj bi tečaj dolarja in eura dolgoročno nihal na ravni, na kateri bi 
imeli obe valuti približno enako kupno moč. Ustrezni modeli bančnih ekonomistov 
predvidevajo, da bi bil tečaj, pri katerem bi bila kupna moč uravnotežena pri približno 1,20 
dolarja za euro (Urbanija, 2002). Ob svojem nastanku je bil torej tečaj blizu ravnotežnemu. 
 
Ob opazovanju gibanja tečaja USD/ECU (do leta 1999) in USD/EUR (od 1999 naprej) lahko 
ugotovimo, da je povprečna vrednost tečaja v 25-letnem obdobju, torej od leta 1980 1,1025 
USD/EUR (Statistical Annex of European Economy, 2005, str. 131). Vendar pa v tem obdobju 
lahko opazimo pogosta in razmeroma močna nihanja tega deviznega tečaja. Med deviznimi 
trgovci in drugimi analitiki je prišlo do soglasja, da je treba gibanje vrednosti eura pojasnjevati 
predvsem z ameriškim dolarjem in dejavniki, ki so povezani z največjim svetovnim 
gospodarstvom, to je ZDA (Pivk, 2004, str. 26). 
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Slika 5:   Gibanje nominalnega deviznega tečaja USD/ECU od leta 1995 do konca leta 1998 in 
USD/EUR od začetka leta 1999 do konca leta 2004 po četrtletjih 
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Vir: Eurostat, 2005. 
 
Od leta 1995 pa do uvedbe eura je bil tečaj USD/ECU nad pariteto. V tem obdobju je bil torej 
ameriški dolar glede na košarico evropskih valut relativno šibek.  
 
Pri opazovanju gibanja tečaja USD/EUR pa lahko opazimo dve različni obdobji: obdobje od 
uvedbe eura leta 1999 pa do sredine leta 2001, ko je euro nominalno depreciral glede na dolar 
in pa na obdobje od leta 2002 naprej, ko je euro nominalno apreciral glede na dolar.  
 
1. januarja 1999, ko je bil euro uveden kot knjižni denar je bilo razmerje med njim in dolarjem 
približno 1,17. Takšna je bila takrat vrednost enote ECU, ki je bila sestavljena kot ponderirana 
vrednost posameznih valut, ki so sodelovale v sistemu deviznih tečajev ERM. Od takrat, pa do 
oktobra 2000, ko je dosegel doslej najnižjo vrednost 0,8252, je euro nasproti dolarju depreciral 
in mnogi so že izgubili zaupanje v skupno evropsko valuto.  
 
Glavni razlog za padec eura je bil v različnem gospodarskem položaju ZDA in euro področja. 
Vseeno kako visoka je bila gospodarska rast v euro področju, pa ni dosegala ameriške, kjer sta 
visoka gospodarska rast in nizka inflacija privabljali tuje investitorje. Finančni trgi so se hitro 
odzvali na slabe novice v zvezi z gospodarstvom euro območja ter ignorirali slabe.  
 
Dobra stran cenejšega eura pa je bilo oživljanje euro področja. Šibak euro je pospeševal 
menjavo oziroma spodbujal izvoz, kar je bilo dobro tako za industrijsko proizvodnjo in s tem 
za gospodarsko rast in zaposlovanje. Slabe strani padanja zunanje vrednosti eura pa so: vpliv 
na zvišanje ravni cen ter dvomi na področju poslovnega zaupanja in investicij. Neto vpliv 
šibke skupne valute na blaginjo euro področja je bil tako verjetno blizu nič. Je pa šibek euro 



14 

negativno vplival na podobo eura kot mednarodne valute in zmanjšal njegovo mednarodno 
uporabnost (Adlešič Barba, 2001, str. 32-34). 
 
Nato pa se je stanje spremenilo in začelo se je gibanje nominalnega deviznega tečaja 
USD/EUR v nasprotno smer. Ameriško gospodarstvo je zašlo v krizo, zmanjšalo se je 
povpraševanje po njihovi valuti in na ta račun se je okrepil euro. Prvo psihološko mejo 
predstavlja razmerje ena proti ena, drug mejnik pa je vsekakor tečaj 1,17 USD/EUR, kot 
izhodiščna vrednost. Prvo mejo je trg dosegel julija 2002, drugo pa slabo leto pozneje, junija 
2003. Kljub temu pa ni neke eksplicitne meje, kjer bi lahko opredelili dolar kot šibek oziroma 
euro kot močen.  
 
Čeprav večinoma primerjam ameriški dolar in euro, pa je treba poudariti še odnos eura do 
valut nekaterih drugih držav, ki so tudi pomembne na svetovnem trgu. Od konca leta 2000 se 
je euro okrepil ne le na ameriški dolar, ampak tudi glede na valute azijskih držav – Kitajska, 
Japonska, Južna Koreja, Hong Kong – ter v manjši meri tudi na valute vzhodno in 
srednjeevropskih držav. 
 

3.3. KAJ VPLIVA NA GIBANJE DEVIZNIH TE ČAJEV 
 
Devizni tečaji se nenehno spreminjajo zaradi hitrega reagiranja subjektov na deviznem trgu. 
Na gibanje deviznih tečajev vpliva veliko različnih dogodkov, ki pa jih delimo na pričakovane 
in nepričakovane. Pomembni za gibanje tečajev so le nepričakovani dogodki. Lahko jih 
razdelimo v več podskupin (Kettell, 2000, str. 119-139): 
 
1. Razčlenitev bruto nacionalnega dohodka na komponente je bistvenega pomena pri 
opazovanju gibanja deviznega tečaja. Na ta način razdelimo celotno gospodarstvo na 
dejavnike, ki vplivajo na zasebno potrošnjo, investicije, državno potrošnjo in davke ter na 
plačilno bilanco. 
 
2. Zelo pomemben pa je tudi učinek potrošniškega zaupanja v finančne trge, čeprav je izražen 
bolj kvantitativno kot kvalitativno. Na ta način se oceni psihološko razpoloženje potrošnikov. 
 
Almeida, Goodhard in Payne so empirično proučevali vplivanje vseh teh dejavnikov na višino 
in spreminjanje deviznih tečajev na primeru ZDA in Nemčije. Osredotočili so se na objave 
makroekonomskih 'novic' iz ZDA in Nemčije in uporabili petminutne intervale pri zbiranju 
podatkov o ravni deviznega tečaja. Ugotovili so, da te 'novice' pomembno vplivajo na višino 
in spreminjanje deviznih tečajev.  
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S pomočjo statističnega preizkušanja domnev so potrdili, da so najpomembnejši dejavniki: 

• plače v nekmetijskem sektorju (determinacijski koeficient11 R2 = 0,44), 

• naročila trajnih dobrin (R2 = 0,44), 

• PMI (indeks, ki je sestavljen iz novih naročil, proizvodnje, dostav dobaviteljev, 
inventarja, zaposlenosti) (R2 = 0,35), 

• prodaja na drobno (R2 = 0,23), 

• trgovinski primanjkljaj (R2 = 0,24), 

• zaupanje potrošnikov (R2 = 0,20), 

• stopnja brezposelnosti (R2 = 0,44). 
 

Na drugi strani pa so, v nasprotju s pričakovanji ugotovili, da indeks cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih (PPI)12 in indeks cen življenjskih potrebščin (CPI)13 nista 
vplivala na opazovano gibanje deviznih tečajev. 
 

4. RAZLOGI ZA PADEC TE ČAJA AMERIŠKEGA DOLARJA 
 
Euro je od svojega nastanka januarja 1999 pa do leta 2001 glede na ameriški dolar izgubil več 
kot 30 odstotkov svoje vrednosti. Enotno mnenje ekonomistov je, da je bila skupna evropska 
valuta v prvih dveh letih letih svojega obstanka močno podcenjena. Kot smo lahko videli na 
Sliki 5, na strani 13, se je padanje tečaja eura umirilo nekje sredi leta 2000, na začetku leta 
2002 pa je euro začel s svojo potjo navzgor. Ko je tečaj dolarja takrat začel padati, je bilo 
ameriško gospodarstvo dokaj šibko. Čeprav je v naslednjih dveh letih stanje izboljšalo in je 
ameriško gospodarstvo doseglo višje stopnje rasti kot euro področje in Japonska, pa se 
depreciacija ameriškega dolarja vendarle ni končala.   
 
V tem poglavju bom skušala ugotoviti, kateri so bili najpomembnejši razlogi za tako 
spremembo v gibanju deviznega tečaja med eurom in ameriškim dolarjem. Dejavnikov, ki so 
povzročili tako stanje je vsekakor več, najpomembnejša pa sta visok primanjkljaj plačilne 
bilance in naraščajoč proračunski primanjkljaj, ki z močno valuto nista združljiva (Urbanija, 
2002). Pomembno pa je tudi gibanje obrestnih mer v obeh državah, saj se na podlagi teh tuji 
investitorji odločajo o višini in lokaciji svojih naložb. 
 
Kot najpomembnejši razlog za padec tečaja ameriškega dolarja se navaja ogromen deficit na 
tekočem računu plačilne bilance. Ta se je v četrtem četrtletju leta 2004 še povečal v primerjavi 

                                                 
11 Determinacijski koeficient nam pokaže, kolikšen je del pojasnjene variance v celotni varianci za določeno 
odvisno spremenljivko, torej je njegova vrednost na intervalu [0,1] (Pfajfar, Arh, 1998, str. 187) 
12 Producer Price Index. 
13 Consumer Price Index. 
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s tretjim četrtletjem in tako znaša 665,9 milijarde dolarjev, kar predstavlja že 6,3 odstotka 
ameriškega BDP (U.S. International Transactions, 2005). 
 
Slika 6: Saldo tekočega računa plačilne bilance ZDA za obdobje od leta 1995 do konca 

tretjega četrtletja leta 2004 (v milijon EUR)  

-600000

-500000

-400000

-300000

-200000

-100000

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

v 
m

ili
jo

n 
E

U
R

 
* Podatek za leto 2004 je samo za prva tri četrtletja.  
Vir: Eurostat, 2005. 
 
Na zgornji sliki lahko vidimo gibanje tekočega računa plačilne bilance, izraženega v eurih. 
Opazimo lahko zelo veliko povečanje predvsem v zadnjih letih prejšnjega desetletja, nato pa 
se je trend nekoliko umiril, vendar pa ne kaže, da bi se stanje izboljšalo. Poudariti pa je 
potrebno, da je podatek za leto 2004 le do konca septembra, tako da lahko ugotovimo, da se 
stanje v tem letu glede na predhodna leta ne bo izboljšalo. 
 
Glede na to, da je ta številka zelo visoka in se še vedno povečuje, bodo morale ameriške 
oblasti ukrepati in zaustaviti ta trend. Padec tečaja dolarja bi lahko k temu precej pripomogel. 
Ko tujci ugotovijo, da so cene ameriškega blaga in storitev po pretvorbi v njihovo valuto 
cenejše, se njihovi nakupi povečajo. Ameriški izvoz se na ta način poveča, nasprotno pa se 
zgodi z uvozom; evropski in azijski proizvodi za Američane postanejo dražji, zato se njihovi 
nakupi zmanjšajo. Posledično se obseg ameriškega uvoza zmanjša. 
 
V realnem svetu pa se ne dogaja natančno tako kot predvideva ekonomska teorija. Tujci 
skušajo na vsak način obdržati svoj tržni delež na ameriškem trgu, zato spustijo cene svojih 
izdelkov, da bi bili še vedno konkurenčni domačim proizvajalcem. Njihov dobiček se na ta 
način sicer zmanjša, vendar pa tako še vedno lahko obdržijo svoje kupce. Zaradi takega 
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obnašanja tujih ponudnikov padec tečaja dolarja ne pripomore veliko k zmanjšanju deficita na 
tekočem delu plačilne bilance.  
 
Vpliv spremembe deviznega tečaja na tekoči račun plačilne bilance lahko proučimo na podlagi 
tako imenovanega Marshall-Lernerjevega pogoja, kjer ima depreciacija valute dva učinka na 
tekoči račun plačilne bilance: 

• cenovni učinek povzroči, da se izvozni proizvodi ZDA pocenijo, uvozni proizvodi pa 
podražijo. S stališča tekočega računa plačilne bilance cenovni učinek depreciacije torej 
prispeva k njegovemu poslabšanju. 

• količinski učinek pa deluje v nasprotno smer: cenejši izvoz proizvodov, proizvedenih v 
ZDA v druge države prispeva k povečani konkurenčnosti tega blaga v tujini in 
posledično k povečanemu obsegu izvoza, dražji uvoz pa povzroči zmanjšanje 
njegovega obsega. Količinski učinek depreciacije torej v nasprotju s cenovnim efektom 
vpliva na izboljšanje tekočega računa plačilne bilance. 

 
Kakšen bo končen oziroma neto učinek delovanja teh dveh učinkov, je odvisno od relativnega 
pomena enega oziroma drugega mehanizma v trenutku, ko pride do depreciacije valute (Mrak, 
2002, str. 206). 
 
V zvezi s tem se pogosto omenja tako imenovana J-krivulja, katere osnovna logika je, da se bo 
tekoči račun plačilne bilance po depreciaciji najprej poslabšal, šele v daljšem obdobju pa je 
mogoče računati z njegovim izboljšanjem. Razlog je predvsem v tem, da na kratek rok 
cenovni učinek spremembe deviznega tečaja preseže količinski učinek, v kratkem obdobju 
namreč ni časa za znatnejše spremembe v obsegu izvoza in uvoza, kar povzroči poslabšanje 
tekočega računa plačilne bilance. Sčasoma se učinki depreciacije vse bolj kažejo v 
povečevanju obsega izvoza in zmanjševanju obsega uvoza, to pa pomeni, da se nasprotno 
delovanje obeh učinkov na plačilno bilanco najprej izenači, kasneje pa količinski učinek začne 
prevladovati nad cenovnim. Takrat se učinki depreciacije začnejo kazati v izboljšanju 
tekočega dela plačilne bilance v primerjavi s stanjem pred spremembo tečaja (Mrak, 2002, str. 
210). 
 
Obstaja kar nekaj razlogov, ki pojasnjujejo, zakaj je odzivnost obsega izvoza in uvoza na 
spremembo deviznega tečaja v krajšem obdobju slaba in se s časom povečuje. 
Najpomembnejši vzroki za ta pojav so (Mrak, 2002, str. 210): 

• Časovni zamik v reagiranju potrošnikov: domači kupci, ki so prej kupovali tuje blago 
in tuji kupci, ki so prej kupovali domače blago potrebujejo čas, da se privadijo 
spremembi v  konkurenčnosti države, ki jo je povzročila sprememba deviznega tečaja. 
Velik vpliv imajo poleg cene tudi drugi elementi odločanja, kot so na primer navade. 
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• Časovni zamik v reagiranju proizvajalcev, saj tudi ti potrebujejo čas, da se odzovejo na 
nove signale trga, ki jim jih le-ta pošilja z depreciacijo domače valute. Poleg tega se o 
naročilih za nakup blaga v tujini običajno odločajo kar nekaj časa pred dejansko 
dobavo blaga in malo verjetno je, da bodo uvozniki odpovedali nakupe v tujini zaradi 
spremembe tečaja. In navsezadnje, uvozniki se na terminskih trgih lahko zavarujejo 
pred tveganjem spremembe deviznega tečaja. 

 

• Nepopolna konkurenca: dokaj realno je pričakovati, da bodo s ciljem zadržanja svojega 
tržnega deleža izvozniki v to državo reagirali na depreciacijo njene valute z določenim 
znižanjem svojih izvoznih cen in tako vsaj delno nevtralizirali poslabšanje svoje 
konkurenčnosti. Učinek depreciacije bo tako manjši, kot v primeru, če tujci svojih cen 
ne bi spreminjali. 

 
Prav to se v zadnjih letih dogaja v ZDA. Predvsem azijski izvozniki, ki imajo nižje stroške kot 
evropski (že zaradi cenejše delovne sile), znižujejo svoje cene, da bi obdržali tržni delež v tej 
državi. Tako naj bi depreciacija dolarja za 1 odstotek povzročila zmanjšanje povpraševanja po 
uvozu le za 0,3 odstotka (Grappling with the strong euro, 2003, str. 65).  
 
Če bi torej ekonomska teorija veljala tudi v praksi, bi se ameriški deficit na tekočem delu 
plačilne bilance po nekaj letih depreciacije svoje valute že izboljšal, vendar pa se ekonomski 
subjekti obnašajo drugače. Razumljivo je, da tuja podjetja, ki že več let poslujejo z ameriškimi 
strankami niso pripravljena prepustiti svojega dela trga drugim ponudnikom, zato včasih ne 
poslujejo ekonomsko popolnoma racionalno, ko močno spustijo cene svojih izdelkov.  
 
Pri financiranju ogromnega primanjkljaja na tekočem delu plačilne bilance so bile zelo 
pomembne tuje centralne banke, saj so na primer leta 2003 financirale kar 83 odstotkov 
ameriškega zunanjetrgovinskega deficita. Vendar pa kar 86 odstotkov tega deleža odpade na 
centralne banke azijskih držav (Tran, 2005). Ta situacija pa lahko za ZDA postane 
problematična, saj se vedno več centralnih bank odloča za diverzifikacijo svojih rezerv. Od 
svojega nastanka leta 1999 poleg dolarja vedno pomembnejši postaja euro. Hitrost, s katero se 
centralne banke odločajo za spremembo sestave svojih deviznih rezerv je večja, kot so mnogi 
pričakovali. 
 
V povezavi s padcem tečaja ameriškega dolarja glede na večino valut, še posebej glede na 
euro, se omenja tudi velik proračunski primanjkljaj. Nastal je po letu 2000, ko je prišlo do 
zloma gospodarstva, recesije, odkritih škandalov velikih 'blue-chip' podjetij, 11. septembra in 
vojne proti terorizmu, medtem ko je bil za drugo polovico devetdesetih let sicer značilen dokaj 
velik proračunski presežek, vendar je bil ta dosežen v obdobju velikega razcveta ameriškega 
gospodarstva. Po letu 2000 je vsak od omenjenih dogodkov je povzročil, da se je proračunska 
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poraba dodatno povečevala, medtem ko je bilo uzakonjeno znižanje davčne stopnje za 
najpremožnejše sloje ameriškega prebivalstva. 
 
Zanimivo je, da se, kot vse kaže, na skrivaj z depreciacijo dolarja strinja tudi ameriška 
administracija predsednika Busha in finančnega ministra Snowa, ki je v preteklih letih hitro 
zapravila težko prisluženi proračunski presežek administracije Bushevega predhodnika 
predsednika Clintona, saj je odstopila od tradicionalne ameriške politike zagovarjanja 
močnega ameriškega dolarja (Pivk, 2004, str. 28).  
 
Poleg zadolževanja ameriške vlade za financiranje dvojnega primanjkljaja, pa je vedno bolj 
zadolženo tudi ameriško prebivalstvo, medtem ko se potrošnja povečuje. Pred padcem 
ameriških borznih indeksov je bila večina Američanov lastnikov vrednostnih papirjev, ki so 
neprestano dosegali rekordno visoke zneske. Postajali so vedno bolj bogati, čeprav le 'na 
papirju'. To jih je vzpodbudilo k vedno večjemu trošenju in zadolževanju, saj so bili 
prepričani, da bodo v prihodnosti lahko vse poplačali na račun visoke cene, ki jo bodo iztržili 
ob prodaji svojih vrednostnih papirjev. 
 
Glede na tako stanje ameriškega gospodarstva, ko je na tekočem delu primanjkljaj, se mora 
plačilna bilanca uravnotežiti s pritokom tujega kapitala v to državo. Pred nekaj leti jim je 
zaradi cvetočega gospodarstva to uspevalo, nato pa se je pritok počasi zmanjševal. Tako so 
imele še leta 2001 ZDA 417 milijard dolarjev plačilnobilančnega primanjkljaja, medtem, ko je 
bilo prodanih za 522 milijard dolarjev ameriških vrednostnih papirjev. To pomeni, da so ZDA 
svoj primanjkljaj uspešno financirale s pritokom tujega kapitala. S tem je mogoče deloma 
razložiti moč dolarja v tem letu. Tako stanje pa dolgoročno ni vzdržno, saj bi bilo popolnoma 
neverjetno, da bi Evropejci in Japonci v naslednjih letih še naprej v ZDA nakazovali več kot 
500 milijard dolarjev na leto, da bi tam kupovali delnice in obveznice (Urbanija, 2002). 
Predvsem so investicije ustavile nizke obrestne mere v ZDA, pa tudi povečana negotovost. 
 
ZDA so bile v zadnjih desetletjih zelo privlačne za investitorje, saj so investicije v to 
gospodarstvo prinašale večje donose kot pa v Evropi ali na Japonskem. Vendar pa se v zadnjih 
nekaj letih stanje spreminja. Zabeležili so namreč neto odliv dolgoročnih investicij, še več, 
donosi na neto tuje investicije, delnice in obveznice so bili nižji kot v Evropi in na Japonskem. 
(The Passing of the Buck? – The Future of the Dollar, 2004, str. 78). Po drugi strani pa je leta 
2001 in 2002 prišlo do odkritij nepravilnosti v nekaterih največjih ameriških podjetjih, kot sta 
Enron in WorldCom, ki so močno zmanjšali zaupanje vlagateljev v objavljene bilance podjetij. 
 
Če opazujemo gibanje deviznih tečajev na kratek rok, se moramo predvsem osredotočiti na 
zaznave in dejanja mednarodnih finančnih investitorjev. Čeprav morajo različni ekonomski 
subjekti zamenjavati valute zaradi potreb mednarodne trgovine, pa je večina prometa z 
valutami posledica tega, da investitorji želijo imeti vrednostne papirje v različnih valutah. Če 
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se omejimo na dolžniške vrednostne papirje, je izbira le-teh s strani investitorjev odvisna od 
višine obrestne mere v posamezni državi (Pugel, 2000, str. 408). 
 
Gibanje nominalnega tečaja USD/EUR lahko torej deloma pojasnimo z gibanjem razlike v 
obrestnih merah med euro področjem in ZDA. Izbrala sem primerjavo med dolgoročnimi 
obrestnimi merami v euro področju in ZDA. 
 
Slika 7:  Gibanje obrestne mere 10-letnih državnih obveznic v euro področju ter v ZDA (us) v 

desetletnem obdobju 1995-2004 (povprečja četrtletij) v odstotkih 
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Vir: Eurostat, 2005. 
 
Sredi devetdesetih let je bila med dolgoročnima obrestnima merama relativno velika razlika, 
ki pa se je v zadnjih treh letih močno zmanjšala. Opazimo lahko, da je ameriški dolar 
depreciral glede na euro (oziroma ECU) v obdobju, ko je bila dolgoročna obrestna mera in s 
tem donos na 10-letne državne obveznice v euro področju višja od ameriške. V letu 2004 so se 
dolgoročne obrestne mere v ZDA sicer nekoliko dvignile nad tiste v euro področju, vendar pa 
je zaupanje v ameriško gospodarstvo zaradi že omenjenih razlogov ostalo razmeroma nizko. 
 
Poleg vsega tega pa je pomembno tudi dejstvo, da so je v zadnjih letih, še posebej po 
terorističnih napadih 11. septembra 2001 v ZDA povečala zunanja negotovost. Ameriško 
vojaško posredovanje v Afganistanu in Iraku je zahtevalo ogromno proračunskih sredstev, 
zahtevalo pa tudi veliko smrtnih žrtev tudi med ameriškimi vojaki in njihovimi zavezniki. Vse 
to je vplivalo na zmanjšano potrošniško in poslovno zaupanje, vse to pa tudi na občutno 
zmanjšanje že tako šibkih kapitalskih tokov (Pivk, 2004, str. 29). 
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5. VPLIV ŠIBKEGA DOLARJA NA GOSPODARSTVO EURO 
OBMOČJA V OBDOBJU 2002-2004 
 
Ker je ameriški notranji ogromen in njegovo gospodarstvo dokaj zaprto, sprememba tečaja 
dolarja glede na druge valute za njihova podjetja ni najpomembnejši dejavnik. Seveda pa 
obstajajo velika multinacionalna podjetja, ki veliko svoje prodaje dosegajo v državah, ki 
uporabljajo euro kot uradno plačilno sredstvo. Ta podjetja so v privilegiranem položaju, saj so 
se njihovi proizvodi zaradi padca tečaja ameriškega dolarja relativno pocenili in so na ta način 
lahko povečali svoj tržni delež glede na evropske ponudnike.  
 
V popolnoma drugačnem stanju pa so se znašla evropska podjetja, saj večina evropskih 
podjetij velik del prihodka pridobi z izvozom svojih izdelkov, čeprav največ sicer izvažajo v 
druge države euro področja. V najslabšem položaju so veliki izvozniki na ameriški trg, 
predvsem proizvajalci avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in pa proizvajalci luksuznih 
dobrin, ki jim bom v nadaljevanju namenila posebno poglavje. Za njih je ameriški trg že 
desetletja zelo pomemben. 
 
Čeprav je gospodarstvo euro področja eden od najpomembnejših trgovinskih partnerjev ZDA, 
pa je prevzel nadpovprečno veliko breme pri padcu ameriškega dolarja. Razlog za to je, da so 
valute nekaterih azijskih gospodarstev, s katerimi ZDA tudi opravi veliko trgovinske menjave, 
na določen način vezane na ameriški dolar. Tako se te države izogibajo neugodnim 
gospodarskim gibanjem, ki jih trenutno spremljamo v euro področju. 
 
Tako ugodno stanje je izkoristila predvsem Kitajska, saj je njihova valuta juan fiksno pripeta 
na ameriški dolar (fiksni tečaj je 8,28 kitajskega juana za ameriški dolar) in na ta način so tudi 
kitajski izdelki glede na evropske cenovno še bolj konkurenčni. Seveda pa so izvozni 
proizvodi Kitajske večinoma manj kvalitetni proizvodi, večinoma so to tekstilni izdelki, ki pa 
so za evropske potrošnike že brez neugodnih tečajnih razmerij zelo poceni. Zaradi takega 
dogajanja pa so v slabšem položaju evropski proizvajalci. 
 
OECD je izračunal, da desetodstotno razvrednotenje dolarja območju eura prinaša izgubo 0,5 
odstotka gospodarske rasti, analitiki Morgan Stanleyja pa so ugotovili, da bi 20-odstotno 
razvrednotenje dolarja rast BDP na tem območju okrnilo za odstotek. Torej devizni tečaj 
pomembno vpliva tudi na gospodarsko rast. Med državami je najbolj ogrožena Nemčija, ki je 
največja država po gospodarski moči na tem območju. Inštitut za svetovno gospodarstvo v 
Kielu je tako izračunal, da realno povečanje vrednosti eura za deset odstotkov v primerjavi z 
najpomembnejšimi valutami nemški izvoz skrči za pet odstotkov (Urbanija, 2002).  
 
Tako so pokazali na to, kako močno je ta država, ki ima v zadnjih nekaj letih zelo nizko 
gospodarsko rast, odvisna od svojega izvoza. Njegovo zmanjševanje le še podaljšuje čas, ki bo 
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potreben za to, da bo Nemčija dosegla gospodarsko rast, ki bo vsaj na ravni drugih držav euro 
območja.  
 
Čeprav je nominalni devizni tečaj USD/EUR le nekoliko nad ravnijo iz začetka leta 1999, pa 
se je bilo takrat lažje spopasti s šibkim dolarjem. Takrat je bilo evropsko gospodarstvo hitreje 
rastoče kot je danes, dodaten problem danes predstavlja tudi vse večja globalizacija, ki še 
dodatno zaostruje konkurenco. 
 

5.1. POZITIVNI VPLIVI 

5.1.1. POVEČANJE KUPNE MOČI PREBIVALSTVA 
 
V izboljšanem položaju so nedvomno evropski kupci ameriških in tudi azijskih izdelkov, saj 
so se njihove cene, preračunane v eure občutno spustile. Zaradi tega se je povečala blaginja 
prebivalstva, znižal se je pritisk na porast cen. Za potrošnike je to nedvomno dobra novica, 
manj pa za evropska podjetja, ki na ta način izgubljajo tržni delež.  
 
Pomembno vlogo igra tudi razširjenost interneta in s tem vedno večji pomen spletnih trgovin, 
ki olajšajo nakup evropskih potrošnikov iz ZDA brez kakršnih koli posrednikov. To je 
pripomoglo k večji informiranosti potrošnikov in tudi k nižjim cenam proizvodov. 
 
V to kategorijo lahko uvrstimo tudi povečano kupno moč podjetij pri prevzemih in združitvah 
z ameriškimi oziroma azijskimi podjetji, s katerimi bi se evropska podjetja povečala in postala 
močnejša na svetovnem trgu. Vendar pa lahko ugotovimo, da v zadnjih letih, ko je dolar 
relativno poceni glede na euro ni bilo nobene take odmevnejše združitve oziroma prevzema. 
 

5.1.2. CENEJŠE SUROVINE ZA PODJETJA 
 
Cene nafte, zemeljskega plina in večine drugih najpomembnejših surovin, ki jih kot inpute 
uporabljajo podjetja so določene v ameriških dolarjih. Kot smo že lahko videli na Tabeli 2, na 
strani 9, ima uvoz mineralnih goriv in maziv, kamor spada tudi nafta zelo velik delež v 
celotnem uvozu v euro področje.  
 
Prav v zadnjih nekaj letih, ko prihaja do novih rekordov v ceni nafte je to za evropska podjetja 
dobra novica, saj se cena črnega zlata v eurih ni tako močno zvišala kot v dolarjih. Cene nafte 
in naftnih derivatov so se sicer povišale predvsem zaradi povečanega povpraševanja (to je 
doseglo v letu 2004 najvišjo rast v zadnjih treh desetletjih), predvsem s strani azijskih držav in 
pa zaradi zmanjševanja ponudbe, kar je bilo deloma posledica geopolitičnih negotovosti po 
vsem svetu. Zaradi apreciacije eura glede na ameriški dolar se je tako v letu 2004 cena nafte v 
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ameriških dolarjih povečala za kar 34 %, medtem ko se je v eurih povečala 'le' za 24,2 % 
(Monthly Bulletin, 2005, str. 11). 
 
V ugodnem položaju so podjetja, za katere so surovine pomembni proizvodni inputi, kot na 
primer za gumarsko industrijo. Vodilni v tej panogi na svetu je francoski proizvajalec 
Michelin, ki ga stanje močnega eura glede na dolar ne skrbi, proti neugodnemu gibanju 
deviznega tečaja se sploh niso zavarovali. Čeprav kar 40 odstotkov svoje prodaje dosegajo v 
ZDA, pa nadomestijo izpad prihodka zaradi neugodnega tečaja s cenami surovin (predvsem 
kavčuka), ki so izražene v ameriških dolarjih (Grappling with the strong euro, 2003, str. 66). 
 

5.1.3. NIŽJA INFLACIJA 
 
Kot sem že omenila, je glavni cilj ECB vzdrževati stabilnost cen. Temu cilju so podrejeni vsi 
ukrepi, ki jih ECB izvaja. Ker so se cene proizvodov iz ZDA zaradi padca tečaja znižale, je 
prišlo do pozitivnega vpliva na inflacijo v euro območju. Spremembe v deviznem tečaju 
vplivajo na inflacijo v treh smereh (The Monetary Policy of the ECB, 2004, str. 46): 
 
1. Sprememba deviznega tečaja lahko neposredno vpliva na domače cene uvoženih dobrin. Če 
domača valuta aprecira, se bodo cene uvoženih dobrin znižale in to bo neposredno pripomoglo 
k zmanjšanju inflacije pod pogojem, da so ti proizvodi namenjeni potrošnji. 
 
2. Če so ti proizvodi uporabljeni kot inputi v proizvodnem procesu, bodo čez čas nižje cene 
inputov privedle do nižjih cen končnih dobrin. 
 
3. Spremembe deviznega tečaja imajo lahko tudi učinek preko vpliva na konkurenčnost v 
domačem gospodarstvu. Če apreciacija domače valute povzroči, da domači proizvodi 
postanejo manj konkurenčni na mednarodnih trgih, bo to zmanjšalo zunanje povpraševanje in 
tako zmanjšalo celotno povpraševanje v gospodarstvu. Apreciacija domače valute bi tako, 
ceteris paribus, zmanjšala inflacijske pritiske. 
 
Analitiki Morgan Stanleyja so tako izračunali, da za deset odstotkov povečana vrednost eura 
potisne stopnjo inflacije na euro področju za 0,2 odstotne točke navzdol. Zvišanje obrestnih 
mer bi tako postalo odveč. Nižja stopnja inflacije bi poleg tega povečala kupno moč zasebnih 
gospodinjstev in oživila porabo (Urbanija, 2002). 
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5.1.4. ZMANJŠEVANJE STROŠKOV IN PRESTRUKTURIRANJE 
 
Številna podjetja, ki veliko svojega prihodka dosežejo na ameriških in azijskih trgih prej ali 
slej ugotovijo, da je edini način za konkuriranje tujim podjetjem bolj smotrna proizvodnja z 
zmanjševanjem stroškov, uvajanjem novosti in iskanjem novih tržnih poti. Na ta način bodo 
ostala konkurenčna kljub neugodnim tečajnim gibanjem. Zapirajo se nerentabilni obrati, 
nekatere preselijo v države, kjer je delovna sila, kot pomemben strošek cenejša: v države izven 
euro področja; v tem trenutku so zelo zanimive nove države članice EU. Tam je delovna sila 
za gospodarstvo euro območja še vedno relativno poceni.  
 
Vendar pa je potrebno poudariti negativni vpliv prestrukturiranja na povečanje brezposelnosti, 
ki nastane kot posledica zapiranja proizvodnih obratov v državah euro področja in njihovega 
preseljevanja v druge države, kjer so proizvodni stroški nižji. 
 

5.2. NEGATIVNI VPLIVI 
 
Najpomembnejša negativna posledica apreciacije eura je vsekakor izguba konkurenčnosti 
glede na ponudnike iz dolarskega območja in iz držav Azije, katerih valute so pod nadzorom 
države. 
 
Za razliko od ameriškega gospodarstva, ki je dokaj zaprto, je gospodarstvo EMU namreč 
relativno bolj odprto. Eden od glavnih trgovinskih partnerjev držav euro območja so ZDA. 
Čeprav so največja evropska gospodarstva Nemčija, Italija in Francija med seboj največji 
trgovinski partnerji, pa še posebej Nemčija zelo velik delež izvoza nameni v ZDA. 
 
V najslabšem položaju so definitivno proizvajalci avtomobilov in pa proizvajalci luksuznih 
dobrin, saj je ameriški trg za njih vedno predstavljal ogromno tržišče z veliko kupno močjo.  
 
Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da so valute nekaterih gospodarsko 
najpomembnejših držav v Aziji na nek način vezane na ameriški dolar. Na Kitajskem obstaja 
fiksni tečaj po katerem se kitajski juan zamenjuje v dolarje. Japonska centralna banka pa ne 
glede na to, da je jen v enem izmed prilagodljivih režimov deviznega tečaja, vrednost svoje 
valute pogosto uravnava z različnimi ukrepi domače centralne banke. V tem obdobju, ko je 
dolar šibek, japonska centralna banka kupuje ameriške dolarje, s tem povečuje povpraševanje, 
in na ta način zmanjšuje apreciacijo jena. V ostalih azijskih državah je situacija podobna. 
 
To negativno vpliva na euro področje, saj se skoraj celotno breme šibkega dolarja prevali nanj. 
Na to so opozorili tudi predstavniki evropskih vlad, ki bi želeli globalno bolj enakomerno 
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porazdeliti breme čedalje šibkejšega dolarja, ki naj bi vsaj posredno udarjalo po tečajni 
konkurenčnosti evropskih izvoznikov (Jurančič, 2004). 
 

5.3. PREGLED NEKATERIH PANOG 
 
Cenejši dolar poviša relativne cene japonskih avtomobilov, francoskih vin in počitnic v Italiji. 
Avtomobili iz Detroita, chardonney iz Kalifornije in potovanja v Disneyworld pa postanejo 
relativno cenejši (Shrink-Proof, 2003, str. 7).  
 
V euro območju so, kot velja tudi na splošno, različne panoge v različnih položajih pri 
spremembah v gibanju deviznega tečaja. Med seboj se razlikujejo po tem, kje kupujejo 
surovine, kdo so njihovi dobavitelji, pa tudi kje so njihovi najpomembnejši kupci. Težko je 
opisovati vpliv šibkega dolarja na celotno gospodarstvo euro področja, zato se bom v 
naslednjem poglavju osredotočila na nekaj, za to gospodarstvo najpomembnejših panog. 
Predvsem gre za tiste panoge, kjer podjetja velik del svojih prihodkov dosežejo z izvozom 
svojih izdelkov v ZDA. 
 

5.3.1. AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA 
 
Avtomobilska industrija je za gospodarstvo euro področja izredno pomembna, saj evropski 
proizvajalci avtomobilov velik del svoje prodaje dosegajo na ameriškem, pa tudi na trgih 
jugovzhodne Azije. V preteklih dveh letih smo bili priča poslovnim rezultatom, ki so bili 
slabši od načrtovanih prav zaradi učinka šibkega dolarja. Potrošniki v euro področju so se tako 
pogosteje odločili za nakup avtomobila ameriškega oziroma azijskega porekla.  
 
V najslabšem položaju so nedvomno nemška avtomobilska podjetja, saj so njihovi proizvajalci 
tradicionalno zelo uspešni na ameriškem trgu. Volkswagen in Mercedes sta blagovni znamki, 
ki že desetletja predstavljajo sinonim za varnost in kakovost tudi na avtomobilsko zelo 
razvitem ameriškem področju.  
 
Volkswagen je največji evropski proizvajalec avtomobilov in pojav močnega eura naj bi 
zmanjšal dobiček v letu 2003 kar za milijardo eurov, kljub temu da izdeluje nekatere modele v 
Mehiki, s čimer nekoliko ublaži izgubo. Posredno so prizadeti tudi drugi veliki evropski 
proizvajalci, čeprav ne izvažajo na ameriški trg. Ker veliko avtomobilov, ki so bili prvotno 
namenjeni za izvoz ostane na evropskem trgu, je ta postal prenasičen (Tested by the Mighty 
Euro, 2004, str. 78). Na ta način morajo proizvajalci znižati cene svojih modelov da bi bili 
konkurenčni glede na ostale proizvajalce. 
  



26 

Ker je povpraševanje po avtomobilih v ZDA izjemno veliko, je posledično cenovna elastičnost 
precej visoka, zato se vsaka podražitev določenega modela odrazi na povpraševani količini. 
Proizvajalci so zato, če želijo obdržati tržni delež, primorani da spustijo cene svojih modelov, 
kar pa jim znižuje dobiček. 
 
Nekatera podjetja, med njimi tudi Volkswagen, so v izogib takemu stanju že prestavila del 
svoje proizvodnje v države, kjer je ameriški dolar plačilno sredstvo, oziroma je nacionalna 
valuta na določen način vezana na dolar. Tako se zavarujejo pred tveganjem spremembe 
deviznega tečaja. Seveda pa na ta način domače obrate zapirajo, pojavlja se dodatna 
brezposelnost in s tem negativen učinek na potrošnjo.  
 

5.3.2. FARMACEVTSKA INDUSTRIJA 
 
Podoben vpliv kot pri avtomobilski industriji lahko ugotovimo tudi za farmacevtsko industrijo. 
Največja farmacevtska podjetja so ameriška in evropska, konkurenca je zelo močna. Kakršen 
koli vpliv na ceno izdelkov, na primer devizni tečaj, lahko povzroči povečanje prodaje na 
račun ostalih konkurentov. Problem pa je tudi pereč za Slovenijo, saj z dvema farmacevtskima 
podjetjema tekmuje na tem zelo konkurenčnem in zahtevnem globalnem trgu.  
 

5.3.3. PROIZVAJALCI LUKSUZNIH DOBRIN 
 
Svetovno znani so švicarski proizvajalci ur, italijanski in francoski modni kreatorji, 
oblikovalci nakita in še mnogi drugi, ki vsak na svojem področju izdelujejo proizvode, ki so 
unikatni, visoko kvalitetni in so zato želja mnogih premožnih ljudi. Največji delež bogatih 
ljudi na svetu imajo seveda ZDA, zato je povpraševanje po luksuznih izdelkih tam zelo veliko. 
Zlom ameriške borze in propad nekaterih največjih ameriških podjetij je močno prizadel to 
panogo, sedanji trend padanja ameriškega dolarja glede na euro pa je stanje v 
najpomembnejših evropskih podjetjih v tej panogi še poslabšal.  
 
Loius Vuitton Moët Hennessy (LVMH) je francosko podjetje, ki proizvaja luksuzne izdelke. V 
letu 2003 se jim je dobiček povečal za devet odstotkov, če pa bi tečaj eura ostal na ravni iz leta 
2002, bi bilo povečanje 20-odstotno. Vsi stroški proizvodnje LVMH so v eurih, medtem ko so 
prihodki v eurih, dolarjih in drugih valutah (Tested by the mighty euro, 2004, str. 78). 
 
Zaradi velikega povpraševanja Američanov po modnih očalih je Leonardo del Vecchio postal 
eden najbogatejših ljudi na svetu. Vendar šibkost dolarja lastniku blagovnih znamk Ray-Ban 
in Persol povzroča precej težav, saj kar dve tretjini prodaje ustvari v dolarjih. Tako kot večina 
srednje velikih modnih podjetij ima večino svoje proizvodnje v Italiji, zato ne more zlahka 
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znižati proizvodnih stroškov. Podjetje pa postopoma povečuje proizvodne zmogljivosti na 
Kitajskem, kjer naj bi v prihodnjih nekaj letih proizvodnjo hitreje povečevalo kot v Italiji. 
 
Druge proizvajalke luksuznih izdelkov, na primer Prada in Gucci so v ZDA in Aziji povečale 
število trgovin. Tako so se približale kupcem, ki zadnja leta niso preveč potovali in nakupovali 
v letaliških trgovinah ali v Italiji. Vodstva teh podjetij res priznavajo, da so tako marže nižje, a 
prodaja se povečuje. Tveganje ki ga prinaša šibak dolar pa še povečuje privlačnost trgov, 
kakršen je kitajski – za proizvodnjo, še bolj pa za prodajo (Urbanija, 2004). 
 

5.3.4. TURIZEM 
 
V večini držav euro območja je turizem zelo pomembna panoga, vendar pa so nekatere države 
pomembne bolj kot države, ki turiste izvažajo, druge pa so bolj znane kot tiste, ki turiste 
privabljajo. Te slednje so bolj prizadete zaradi šibkega dolarja, saj so na primer počitnice v 
Španiji ali v Italiji za Američane sedaj dražje. Zaradi tega lahko pride do kar velikega izpada 
gostov v področjih, kjer turizem tradicionalno predstavlja velik delež prihodka. 
 
Po drugi strani pa lahko potrošniki izkoristijo ugoden menjalni tečaj dolarja in eura in si na ta 
način omogočijo cenejše počitnice v ZDA ali kateri od azijskih držav.  
 

5.4. EMPIRIČNO PREVERJANJE VPLIVA DEVIZNEGA TE ČAJA NA 
POSAMEZNE MAKROEKONOMSKE KATEGORIJE 
 
Devizni tečaj je pomemben dejavnik pri sprejemanju odločitev ekonomskih subjektov, zato je 
marsikateri makroekonomski kazalec pomembno odvisen od gibanja deviznih tečajev. Še 
posebej to velja v tem primeru, ko primerjam gibanje valut dveh gospodarsko 
najpomembnejših področij na svetu. 
 
Odločila sem se, da na dejanskih podatkih preverim vpliv spreminjanja nominalnega 
deviznega tečaja USD/EUR na gospodarstvo euro področja. Uporabila sem preproste linearne 
ekonometrične modele z nominalnim deviznim tečajem USD/EUR kot edino pojasnjevalno 
spremenljivko in opazovala njen vpliv na izbrane gospodarske kazalce. Za takšne 
poenostavljene modele sem se odločila, ker želim preveriti le, ali devizni tečaj vpliva na 
določeno spremenljivko ali ne. 
 
Vse potrebne podatke sem dobila na Eurostatovih spletnih straneh, uporabila sem četrtletne 
podatke za desetletno obdobje od leta 1995 do konca leta 2004. Nanašajo na euro področje z 
11 državami članicami (brez Grčije) do 31. decembra 2000 in na euro področje z 12 članicami 
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od 1. januarja 2001 naprej. Podatki in uporabljeni simboli so navedeni v Prilogi 1. Uporabila 
sem računalniški program SPSS, zato ne navajam statističnih formul za izračunavanje 
rezultatov. 
 

5.4.2. VPLIV NA GOSPODARSKO RAST 
 
Kot smo že videli v prvem delu, je stopnja gospodarske rasti v zadnjih nekaj letih v euro 
območju zelo nizka. Z naslednjim modelom bom skušala ugotoviti v kolikšni meri je ta pojav 
posledica šibkega dolarja. 
 
Ocenjena regresijska funkcija: RAST = konst. + β · TECAJ (glej Prilogo 2) 
RAST = 0,565 – 0,072 · TECAJ 
 
Postavimo ničelno hipotezo, da je regresijski koeficient enak 0: 
H0: β = 0 
H1: β ≠ 0 
 
t = -0,178 
p = 0,860 
 
Vrednost regresijskega koeficienta je negativna kar kaže na to, da se stopnja gospodarske rasti 
v euro področju zniža z apreciacijo eura, vendar pa je vrednost t-statistike zelo nizka, na 
podlagi vzorčnih podatkov sprejmemo sklep, da je vrednost regresijskega koeficiena enaka 
nič. To potrjuje tudi zanemarljiva vrednost korelacijskega koeficienta (0,029), kar dodatno 
kaže na to, da v opazovanem obdobju ni neposredne povezave med nominalnim deviznim 
tečajem eura in ameriškega dolarja in stopnjo gospodarske rasti. 
 
Pokazala sem, da nominalni devizni tečaj USD/EUR v opazovanem obdobju neposredno ni 
vplival na stopnjo gospodarske rasti v euro področju. Na podlagi tega modela torej ne moremo 
trditi, da je šibek dolar znižal gospodarsko rast v euro področju. 
 

5.4.3. VPLIV NA STOPNJO BREZPOSELNOSTI 
 
Podjetja, ki jih je padec tečaja dolarja najbolj prizadel, pogosto zapirajo svoje proizvodne 
obraze na področju območja eura in se na ta način deloma zavarujejo pred tveganjem zaradi 
neugodnih tečajnih gibanj. Precej je bilo že govora o mnogih ljudeh, ki so ostali brez dela 
zaradi tega vzroka, posebej je to dogajanje očitno v Nemčiji. Poglejmo, koliko dejansko 
sprememba deviznega tečaja vpliva na stopnjo brezposelnosti. 
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Ocenjena regresijska funkcija: BREZPOS = konst. + β · TECAJ (glej Prilogo 3) 
BREZPOS = 3,175 + 5,529 · TECAJ 
 
Ničelno hipoteza je, da je regresijski koeficient enak 0: 
H0: β = 0 
H1: β > 0 
 
t = 7,384 
p = 0,000 
 
Vrednost t-statistike je zelo visoka, stopnja značilnosti zanemarljivo majhna, zato lahko na 
podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je regresijski 
koeficient statistično značilno večji od nič. Padec vrednosti dolarja glede na euro je torej v 
opazovanem obdobju povzročil povečano stopnjo brezposelnosti v euro območju.  
 
Korelacijski koeficient14 R (0,768) nam pove, da je povezanost med omenjenima 
spremenljivkama pozitivna in razmeroma močna. Vrednost determinacijskega koeficienta pa 
je 0,589, kar pomeni, da je skoraj 60 odstotkov variabilnosti stopnje brezposelnosti pojasnjene 
z variiranjem nominalnega deviznega tečaja USD/EUR. 
 
Zaključimo lahko torej, da se je v obdobju, ko je euro apreciral glede na ameriški dolar, 
stopnja brezposelnosti povečala. To je posledica prestrukturiranja podjetij zaradi manjšega 
obsega prodaje na ameriškem trgu in posledično nižjih dobičkov, zaradi česar morajo podjetja, 
če želijo doseči ugoden poslovni rezultat znižati proizvodne stroške. 
 

5.4.5. VPLIV NA PROIZVODNJO  
 
a. vpliv deviznega tečaja na odstotek izkoriščenih kapacitet podjetij v euro območju 

S prestrukturiranjem podjetij zaradi prilagoditve spremembam v deviznih tečajih je povezana 
tudi odločitev o povečevanju oziroma zmanjšanju izkoriščenosti proizvodnih kapacitet. Glede 
na to, da sem ugotovila, da se ob višjem tečaju USD/EUR poveča stopnja brezposelnosti v 
podjetjih euro področja, pričakujem, da se bo odstotek izkoriščenosti kapacitet podjetij v euro 
področju ob višjem tečaju eura zmanjšal. 
 
Ocenjujemo regresijsko funkcijo: KAPAC = konst. + β · TECAJ (glej Prilogo 4) 
KAPAC = 85,730 – 3,131 · TECAJ 
 

                                                 
14 Korelacijski koeficient pokaže razmerje med pojasnjenim in celotnim standardnim odklonom za odvisno 
spremenljivko. Leži na intervalu [-1,1] (Pfajfar et al., 1998, str. 188). 
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Preverila bom ničelno hipotezo: 
H0: β = 0 
H1: β < 0 
 
t = -2,402 
p = 0,021/2 = 0,0105 
 
Po pričakovanju je predznak regresijskega koeficienta negativen. Na podlagi vzorčnih 
podatkov lahko ugotovimo, da je apreciacija eura v preučevanem obdobju povzročila, da se je 
zmanjšal odstotek izkoriščenih kapacitet v podjetjih euro območja. Trditev postavljamo pri 
stopnji tveganja 0,0105.  
 
Korelacijski koeficient, ki v tem primeru znaša 0,363 nam pove, da je odvisnost med 
preučevanima spremenljivkama pozitivna in relativno šibka.. Vrednost determinacijskega 
koeficienta pa je dokaj nizka (0,132), kar pomeni, da je le 13 odstotkov variance izkoriščenosti 
kapacitet pojasnjene z variiranjem nominalnega deviznega tečaja USD/EUR.  
 
Na odločanje podjetij v euro področju o proizvodnji je torej v proučevanem obdobju vplival 
tudi devizni tečaj USD/EUR. V obdobju višjega tečaja eura se je odstotek izkoriščenih 
kapacitet znižal. Podjetja se torej zavedajo, da se je cenovna konkurenčnost njihovih 
proizvodov zmanjšala in da obstaja možnost, da jih ne bodo mogli prodati po njihovi tržni 
ceni. V tem primeru bi se jim povečale zaloge, za katere tudi potrebujejo določena sredstva, 
zato je enostavneje ustaviti oziroma zmanjšati del proizvodnih zmogljivosti in tako zmanjšati 
proizvodnjo.    
 
b. vpliv na nova naročila v podjetjih euro področja 

Mesečna odstotna sprememba novih naročil je pomemben pokazatelj ekonomskega dogajanja, 
predvsem pričakovanj o gospodarskem gibanju v prihodnosti. 
 
Ocenjuje regresijsko funkcijo: NAROC = konst. + β · TECAJ (glej Prilogo 5) 
NAROC = -0,935 + 3,792 · TECAJ 
 
Preverila bom ničelno hipotezo: 
H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 
 
t = 0,366 
p = 0,716 
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Na podlagi vzorčnih podatkov lahko ugotovim, da nominalni devizni tečaj USD/EUR ne 
vpliva na povečanje oziroma zmanjšanje novih naročil podjetij v euro območju. Pričakovali bi, 
da bi se v primeru višjega deviznega tečaja USD/EUR nova naročila zmanjšala, predvsem pri 
podjetjih, ki so veliki izvozniki na ameriški trg. 
 

5.4.5. VPLIV NA KONKUREN ČNOST  
 
Največ težav z apreciacijo eura glede na ameriški dolar so imela podjetja, saj se jim je 
zmanjšala konkurenčnost v primerjavi s podjetji zunaj euro področja. V naslednji tabeli bom 
predstavila rezultate statističnega preverjanja vpliva nominalnega deviznega tečaja na 
konkurenčnost podjetij iz euro področja na treh geografskih območjih: 

1. v euro območju (glej Prilogo 6), 
2. zunaj euro območja, v ostalih državah EU (glej Prilogo 7), 
3. zunaj EU (glej Prilogo 8). 

 
Tako kot v prejšnjih primerih postavimo ničelno hipotezo: 
H0: β = 0 
H1: β < 0 
 
Tabela 3: Dobljena regresijska funkcija za posamezno geografsko področje, pripadajoča t-

statistika, stopnja značilnosti, korelacijski in determinacijski koeficient 

področje funkcija t p R R2 

1. COMP1 = 11,068 - 6,200 · TECAJ -1,702 0,097/2 = 0,0485 0,266 0,071 

2. COMP2 = 10,541 - 6,946 · TECAJ -1,826 0,076/2 = 0,038 0,284 0,081 

3. COMP3 = 12,823 - 10,575 · TECAJ -1,882 0,067/2 = 0,0335 0,292 0,085 

Vir: Lastni izračuni. 
 
V skladu s pričakovanji je regresijski koeficient povsod negativen. Apreciacija eura glede na 
ameriški dolar torej povzroči zmanjšanje konkurenčnosti podjetij iz euro področja glede na 
ostala podjetja. Glede na to, da v vseh treh primerih uporabimo enostranski preizkus, lahko na 
podlagi vzorčnih podatkov vsakič zavržemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da so v 
vseh treh primerih regresijski koeficienti manjši od nič. Korelacijski koeficienti v vseh 
primerih kažejo pozitivno ter relativno šibko povezanost med opazovanimi spremenljivkami, 
determinacijski koeficienti pa kažejo, da variiranje nominalnega deviznega tečaja USD/EUR 
le v manjši meri pojasnjuje varianco konkurenčnosti. 
 
Ugotovimo lahko torej, da so bila podjetja euro področja prizadeta zaradi pojava šibkega 
dolarja v zadnjih letih. To situacijo so izkoristila podjetja iz vzhodne Evrope in Azije, katerih 
proizvodi so torej bolj konkurenčni, čeprav se le redko po kvaliteti kosajo z evropskimi. 
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Dodaten problem je povzročila odprava trgovinskih omejitev za uvoz iz Kitajske, ki je začela 
veljati 1. januarja 2005. Mnoga evropska podjetja so bila zaradi tega prizadeta, zato so se 
pojavili predlogi za ponovno uvedbo omejitev v trgovini EU s Kitajsko.  
 

5.4.4. VPLIV NA PLAČILNO BILANCO 
 
Plačilno bilanco posamezne države lahko opredelimo kot sistematični zapis vseh ekonomskih 
transakcij rezidentov ene države z rezidenti vseh drugih držav v določenem časovnem obdobju 
(Mrak, 2002, str. 7).  
 
Ker je euro področje formalno nastalo 1. januarja 1999, podatki za prejšnja leta niso na voljo. 
V tem podpoglavju se bom zaradi tega omejila na obdobje od leta 1999 do konca leta 2004, ki 
pa je tudi tukaj razdeljeno na četrtletja. 
 
Trgovinska bilanca je del tekočega računa plačilne bilance, ki vsebuje mednarodno trgovino s 
proizvodi in storitvami euro področja z ostalim svetom. V primerjavi s saldom tekočega 
računa ne vključuje torej dohodkov in tekočih transferov. 
 
Ocenjena regresijska funkcija: TRGOV = konst. + β · TECAJ (glej Prilogo 9) 
TRGOV = -20111,5 + 41431,1 · TECAJ 
 
V nasprotju s pričakovanji je predznak regresijskega koeficienta pozitiven, kar ni v skladu z 
ekonomsko teorijo, ki pravi, da apreciacija domače valute zmanjša saldo trgovinske bilance v 
določeni državi. 
 
Ničelno hipoteza je, da je regresijski koeficient enak 0: 
H0: β = 0 
H1: β ≠ 0 
 
t = 2,008 
p = 0,057 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov sem ugotovila, da nominalni devizni tečaj USD/EUR v 
proučevanem obdobju ni statistično značilno vplival na saldo trgovinske bilance euro 
področja.  
 
Čeprav se je konkurenčnost podjetij euro področja zaradi neugodnega deviznega tečaja 
USD/EUR znižala tako na njihovem domačem trgu, kot tudi v tujini, pa se vendar ni pojavil 
primanjkljaj v trgovinski bilanci. 
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5.5. VLOGA ECB 
 
Odkar je večina gospodarsko najpomembnejših držav prešla na enega od režimov drsečega 
deviznega tečaja, so centralne banke pogosto kupovale in prodajale tuje valute z namenom da 
bi zmanjšale posledice tržnih nepravilnosti. Ta cilj se zdi konsistenten z omejevanjem 
kratkoročne volatilnosti trgov (Kettell, 2000, str. 87-88). Vendar pa je precej ekonomistov 
skeptičnih, saj dvomijo o učinkovitosti uradne intervencije centralnih bank, ker naj le-te ne bi 
vplivale na tržne temelje. 
 
Seveda pa imajo centralne banke včasih boljše informacije, vendar pa so empirični testi 
pokazali, da temu ponavadi ni tako, tudi v povezavi z monetarno politiko ne. Študije o 
intervenciji centralnih bank ponavadi ne ugotovijo močnih in konsistentnih povezav med 
uradno intervencijo in kakršnimi koli povezavami z deviznimi tečaji. Nekatere od raziskav so 
celo pokazale, da intervencije centralnih bank povečujejo volatilnost deviznih tečajev. 
 
Glede na to, da med ekonomisti ni enotnega mnenja o primernosti in o ustreznosti 
posredovanja centralnih bank v zvezi z gibanji deviznih tečajev, so mnenja neenotna tudi pri 
vprašanju morebitne intervencije ECB. Nekateri so mnenja, da bi morala ECB znižati svoje 
obrestne mere, na ta način bi se zmanjšalo povpraševanje po eurih, povečalo pa povpraševanje 
po ameriških dolarjih. Vendar pa je glavna obrestna mera ECB že skoraj dve leti 
nespremenjena pri dveh odstotkih.  
 
Znižanje obrestnih mer bi lahko pripomoglo k zmanjšanju stopnje inflacije, sicer pa se je 
pritisk na zvišanje cen zaradi šibkega dolarja in zmanjšanega porasta denarnega agregata M3 
že znižal. Nasprotnik znižanja obrestnih mer je tudi guverner ECB Trichet, ki je zagovornik 
trdne valute in je že kot guverner francoske centralne banke zavračal argumente za 
depreciacijo. 
 
V nasprotju z neukrepanjem Evropske centralne banke pa je na področju intervencij na 
deviznem trgu zelo dejavna japonska centralna banka. Za zavarovanje svojih izvoznikov je že 
nekajkrat nakupila večje količine ameriških dolarjev in na ta način nekoliko ublažila 
apreciacijo svoje valute glede na dolar. Za japonsko gospodarstvo, kateremu ameriški trg 
predvsem po zaslugi avtomobilske in elektronske industrije predstavlja najpomembnejši trg, 
so ti ukrepi nedvomno dobrodošli, medtem ko škodijo euro področju; le-ta zaradi teh ukrepov 
nosi večji del prilagajanja zaradi šibkosti dolarja.  
 
Predvsem pa bi bil lahko nakup ameriških dolarjev s strani ECB neuspešen, saj bi tako stanje 
lahko izkoristili trgovci z valutami in še dodatno prodajali dolarje. Pričakovali bi namreč z 
gotovostjo, da bo dolarje kupila ECB (Lynn, 2004). 
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5.6. VPLIV NA SLOVENIJO 
 
Slovenija je že pred vključitvijo v Evropsko unijo 1. maja 2004 večino svoje zunanje trgovine 
opravila z državami euro področja, še več, njene največje partnerice od začetka leta 2001 
uporabljajo euro. Razen nekaterih podjetij, na primer farmacevtskih, za katere je ameriški trg 
pomemben izvozni trg, so naša podjetja zaradi pojava šibkega dolarja prizadeta le posredno 
prek svojih poslovnih partnerjev. Če imajo ta težave zaradi neugodnega tečaja, to lahko vpliva 
na slovenska podjetja preko nižjih naročil in podobno.  
 
Tista slovenska podjetja, ki razmeroma veliko izvažajo na dolarske trge (poleg ZDA so to 
predvsem Rusija in države bližnjega in srednjega vzhoda) se že srečujejo z upadanjem 
izvoznega dobička. Če uvažajo surovine, opremo, tehnologijo v eurih in prodajajo v dolarjih, 
imajo manjši prihodek, kot bi ta bil, če ne bi bilo tečajnih sprememb (Savin, 2004). 
 

6. PRIČAKOVANJA 
 
Pričakovanja o prihodnjem gibanju deviznega tečaja med eurom in ameriškem dolarju so 
dokaj neenotna, saj je napovedovanje gibanj deviznih tečajev v režimih fleksibilnih tečajev 
nehvaležen posel.  
 
Zagovornikov močnega dolarja ne skrbi ogromen dvojni primanjkljaj, saj trdijo, da so se ZDA 
vedno soočale z veliko luknjo v plačilni bilanci. Vendar pa so bile zaradi svoje vloge vodilne 
gospodarske velesile in katalizatorja globalne gospodarske rasti ter vloge dolarja kot glavne 
rezervne svetovne valute ta primanjkljaj vedno uspele financirati. Njihove napovedi o gibanju 
vrednosti dolarja v prihodnosti so precej optimistične, njegova vrednost glede na euro naj bi se 
počasi ponovno začela gibati proti pariteti. To naj bi omogočila predvsem hitrejša rast 
ameriškega gospodarstva glede na euro območje in pa višja stopnja produktivnosti. 
Restriktivna politika ameriških zveznih rezerv naj bi bila v prihodnosti relativno restriktivna, 
kar naj bi povečevalo obrestne mere glede na tiste v euro območju, kar bi vplivalo na povečan 
pritok investicij v ZDA in s tem povečano povpraševanje po dolarju (Pivk, 2004, str. 31). 
 
Po drugi strani pa so mnogi prepričani, da se to v bližnji prihodnosti ne bo zgodilo, saj je 
nadaljnja depreciacija dolarja neizbežna. Pri tem je pomembno že omenjeno dejstvo, da se je 
Busheva administracija sprijaznila s šibko valuto. Želijo si namreč tujih vlagateljev, predvsem 
pa se mora zmanjšati dolgoročno nevzdržen primanjkljaj na tekočem računu plačilne bilance 
ZDA. Analitiki napovedujejo, da naj bi se tečaj USD/EUR povzpel nekje do 1,40, vendar bo 
dejansko stanje odvisno predvsem od prihodnjega stanja ameriškega gospodarstva. 
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7. SKLEP 
 
V zadnjih desetih letih, ki so bila obravnavana v tem delu, je nominalni devizni tečaj med 
eurom in ameriškim dolarjem močno nihal, kar je imelo za euro področje tudi nekatere 
gospodarske posledice. V splošnem lahko ugotovimo, da je gibanje omenjenega tečaja v veliki 
meri odvisno od gospodarskega stanja v Združenih državah kot pa v euro področju. 
 
Od uvedbe eura kot knjižnega denarja v 11 državah Evropske unije je skupna evropska valuta 
prvih nekaj let deprecirala glede na ameriški dolar. Leta 2001 se je trend obrnil v nasprotno 
smer. Euro je začel pridobivati na vrednosti glede na ameriški dolar, kar je bila predvsem 
posledica deficita na tekočem računu plačilne bilance ter  proračunskega deficita ZDA. Zaradi 
nezmanjševanja omenjenih postavk se je zmanjšalo zaupanje investitorjev v ameriško valuto, 
kar je povzročilo odliv kapitala iz ZDA in dodatno depreciacijo dolarja. Na zmanjšano 
povpraševanje po dolarju so pomembno vplivale tudi relativno nizke obrestne mere v ZDA 
glede euro območje.  
 
Apreciacija eura je po eni strani povečala kupno moč prebivalstva euro področja, znižala 
pritisk na cene in povzročila znižanje cen surovin, katerih cene so načeloma izražene v 
ameriških dolarjih. Negativen pa je vpliv na podjetja euro območja, saj so se podražil njihov 
izvoz v ZDA, ki so ena izmed najpomembnejših partneric euro področja. 
 
S pomočjo enostavne linearne regresije sem ocenila vpliv spremembe nominalnega deviznega 
tečaja USD/EUR na nekatere makroekonomske kazalce, ter ugotovila naslednje: 
1. Sprememba tečaja eura glede na dolar ni vplivala na zmanjšanje gospodarske rasti euro 

območja. 
2. Stopnja brezposelnosti je bila višja v letih, ko je bil devizni tečaj višji, kar je povezano z 

odstotkom izkoriščenih proizvodnih kapacitet, ki se je prav tako zmanjšal v obdobju šibkega 
dolarja.  

3. Kljub zmanjšani konkurenčnosti podjetij euro območja tako na domačem trgu, kot tudi v 
tujini, pa se saldo njegove trgovinske bilance ni spremenil. 

Glede na dobljene rezultate ne morem potrditi postavljene hipoteze, da je šibek dolar v 
obravnavanem obdobju negativno vplival na gospodarstvo euro področja. 
 
ECB je bila v preteklih letih večkrat pod pritiskom evropskih multinacionalk, pa tudi 
politikov, naj zniža obrestne mere, zaradi katerih bi se zmanjšalo povpraševanje po euru in 
povzročilo padec deviznega tečaja glede na euro. Močan euro med drugim ugodno vpliva na 
inflacijo, ki je glavna skrb ECB, saj si je za cilj zadala stabilne cene v euro področju. Zaradi 
tega ECB ni znižala obrestnih mer, kar bi se pa lahko zgodilo v primeru, če bi euro v prihodnje 
še močno apreciral glede na ameriški dolar.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
 
BDP – bruto domači proizvod (angl. GDP – Gross Domestic Product) 
CPI – indeks cen življenjskih potrebščin (angl. Consumer Price Index) 
ECB – Evropska centralna banka (angl. European Central Bank) 
ECU – European Currency Unit 
EMI – Evropski monetarni inštitut (angl. European Monetary Institute) 
EMS – Evropski monetarni sistem (angl. European Monetary System) 
EMU – Ekonomska in monetarna unija (angl. Economic and Monetary Union) 
ERM – mehanizem deviznih tečajev (angl. Exchange Rate Mechanism) 
EU – Evropska unija (angl. European Union) 
EUR - euro 
OECD – Ogranizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (angl. Organisation for Economic 
Cooperation and Development) 
PPI – Indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih (angl. Producer Price Index) 
USD – ameriški dolar (angl. U.S. Dollar) 
ZDA – Združene države Amerike
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PRILOGA 1 
 
Tabela 1:  Gibanje nominalnega deviznega tečaja USD/EUR (TECAJ), stopnje gospodarske 

rasti v euro področju (RAST), stopnje brezposelnosti v euro področju (BREZPOS), 
odstotka izkoriščenih kapacitet podjetij euro območja (KAPAC), novih naročil 
(NAROC), konkurenčnega položaja v preteklih treh mesecih podjetij euro območja 
na domačem trgu (COMP1), na trgu Evropske unije (COMP2), in na trgih izven 
Evropske unije (COMP3), ter salda trgovinske bilance euro področja (TRGOV). 

 
obdobje TECAJ RAST BREZPOS KAPAC NAROC COMP1 COMP2 COMP3 TRGOV 

1 Q 95 
2 Q 95 
3 Q 95 
4 Q 95 
1 Q 96 
2 Q 96 
3 Q 96 
4 Q 96 
1 Q 97 
2 Q 97 
3 Q 97 
4 Q 97 
1 Q 98 
2 Q 98 
3 Q 98 
4 Q 98 
1 Q 99 
2 Q 99 
3 Q 99 
4 Q 99 
1 Q 00 
2 Q 00 
3 Q 00 
4 Q 00 
1 Q 01 
2 Q 01 
3 Q 01 
4 Q 01 
1 Q 02 
2 Q 02 
3 Q 02 
4 Q 02 
1 Q 03 
2 Q 03 
3 Q 03 
4 Q 03 
1 Q 04 
2 Q 04 
3 Q 04 
4 Q 04 

1,2733 
1,3310 
1,3124 
1,3174 
1,2873 
1,2545 
1,2742 
1,2619 
1,1790 
1,1435 
1,0933 
1,1234 
1,0868 
1,1004 
1,1177 
1,1770 
1,1216 
1,0569 
1,0486 
1,0380 
,9865 
,9332 
,9052 
,8683 
,9232 
,8725 
,8903 
,8959 
,8766 
,9188 
,9838 
,9994 
1,0731 
1,1372 
1,1248 
1,1890 
1,2497 
1,2046 
1,2220 
1,2977 

,70 
,50 
,20 
,20 
,20 
,70 
,50 
,20 
,30 
1,20 
,70 
1,00 
,70 
,40 
,50 
,20 
,90 
,60 
1,30 
1,10 
1,00 
,90 
,40 
,50 
,80 
,00 
,20 
-,20 
,50 
,40 
,30 
,00 
,00 
-,20 
,60 
,40 
,70 
,50 
,30 
,20 

10,50 
10,40 
10,50 
10,60 
10,60 
10,60 
10,70 
10,70 
10,70 
10,60 
10,50 
10,40 
10,30 
10,10 
10,00 
9,80 
9,60 
9,30 
9,10 
8,80 
8,60 
8,30 
8,10 
8,00 
7,80 
7,80 
7,80 
7,90 
8,00 
8,20 
8,30 
8,40 
8,60 
8,70 
8,70 
8,80 
8,80 
8,90 
8,80 
8,80 

82,9 
83,6 
83,3 
82,8 
81,2 
80,4 
80,6 
80,6 
80,8 
81,5 
82,0 
83,2 
82,7 
83,4 
83,5 
82,7 
82,3 
82,2 
82,5 
82,7 
84,1 
84,1 
84,5 
85,0 
84,6 
83,5 
83,0 
81,8 
80,9 
81,4 
81,2 
81,4 
81,2 
80,8 
80,9 
81,4 
81,1 
81,1 
82,0 
82,1 

20 
8 
3 
-2 
-9 
-9 
-6 
4 
0 
8 
13 
14 
15 
10 
9 
0 
-2 
-4 
5 
8 
15 
16 
14 
13 
10 
3 
-6 
-12 
-16 
-3 
-3 
-7 
-5 
-9 
-8 
0 
9 
14 
14 
6 

8 
6 
3 
1 
-1 
-2 
2 
1 
3 
5 
5 
9 
9 
9 
7 
4 
4 
2 
6 
9 
8 
12 
10 
8 
6 
4 
3 
0 
2 
2 
1 
4 
0 
0 
1 
1 
5 
5 
4 
3 

7 
0 
0 
0 
-1 
0 
0 
1 
3 
5 
6 
7 
9 
11 
7 
3 
2 
1 
2 
5 
6 
8 
8 
10 
6 
3 
2 
-1 
-1 
-1 
1 
2 
1 
0 
-4 
-1 
1 
2 
3 
2 

7 
0 
-1 
0 
0 
1 
1 
1 
4 
7 
10 
10 
4 
6 
1 
-4 
-3 
-2 
2 
3 
9 
9 
8 
12 
6 
3 
1 
-3 
-2 
-2 
-2 
-1 
-2 
-7 
-9 
-5 
-10 
-4 
-1 
-1 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
10275 
20181 
17097 
12268 
-1433 
6474 
5996 
3476 
-818 

17716 
24733 
31581 
23196 
37162 
46559 
38013 
17024 
30164 
40406 
34796 
29548 
41738 
32389 
26974 

Vir: Eurostat, 2005. 
Podatki za RAST, BREZPOS in KAPAC so izraženi v odstotkih. 
Podatek za TRGOV je v milijonih EUR. 
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PRILOGA 2 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: RAST = konst. + β · TECAJ 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 

devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: stopnja gospodarske rasti 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,029(a) ,001 -,025 ,36731 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,004 1 ,004 ,032 ,860(a) 

 Residual 5,127 38 ,135   

 Total 5,131 39    

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: stopnja gospodarske rasti 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model  Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients t Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,565 ,451  1,251 ,219 

 nominalni devizni 
tecaj USD/EUR -,072 ,406 -,029 -,178 ,860 

a  Dependent Variable: stopnja gospodarske rasti 
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PRILOGA 3 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: BREZPOS = konst. + β · TECAJ 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 

devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: stopnja brezposelnosti 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,768(a) ,589 ,579 ,67796 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model  Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25,064 1 25,064 54,530 ,000(a) 

 Residual 17,466 38 ,460   

 Total 42,530 39    

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: stopnja brezposelnosti 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model  Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,175 ,833  3,810 ,000 

 nominalni devizni 
tecaj USD/EUR 5,529 ,749 ,768 7,384 ,000 

a  Dependent Variable: stopnja brezposelnosti 
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PRILOGA 4 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: KAPAC = konst. + β · TECAJ  
 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 
devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: trenuten odstotek izkoriščenih kapacitet 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,363(a) ,132 ,109 1,1801 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,036 1 8,036 5,770 ,021(a) 
  Residual 52,919 38 1,393     
  Total 60,955 39       

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: trenuten odstotek izkoriščenih kapacitet 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 85,730 1,450   59,106 ,000 
  nominalni devizni 

tecaj USD/EUR -3,131 1,303 -,363 -2,402 ,021 

a  Dependent Variable: trenuten odstotek izkoriščenih kapacitet 
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PRILOGA 5 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: NAROC = konst. + β · TECAJ 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 
devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: nova naročila v zadnjih mesecih 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,059(a) ,004 -,023 9,372 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 11,788 1 11,788 ,134 ,716(a) 
  Residual 3337,712 38 87,835     
  Total 3349,500 39       

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: nova naročila v zadnjih mesecih 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) -,935 11,519   -,081 ,936 
  nominalni devizni 

tecaj USD/EUR 3,792 10,350 ,059 ,366 ,716 

a  Dependent Variable: nova naročila v zadnjih mesecih 
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PRILOGA 6 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: COMP1 = konst. + β · TECAJ 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 
devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: konkurenčni položaj na domačem trgu v zadnjih treh mesecih 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,266(a) ,071 ,046 3,299 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 31,516 1 31,516 2,897 ,097(a) 
  Residual 413,459 38 10,881     
  Total 444,975 39       

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: konkurenčni položaj na domačem trgu v zadnjih treh mesecih 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11,068 4,054   2,730 ,010 
  nominalni devizni 

tecaj USD/EUR -6,200 3,643 -,266 -1,702 ,097 

a  Dependent Variable: konkurenčni položaj na domačem trgu v zadnjih treh mesecih 
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PRILOGA 7 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: COMP2 = konst. + β · TECAJ 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 
devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: konkurenčni položaj na trgu EU v zadnjih treh mesecih 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,284(a) ,081 ,056 3,444 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 39,556 1 39,556 3,334 ,076(a) 
  Residual 450,819 38 11,864     
  Total 490,375 39       

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: konkurenčni položaj na trgu EU v zadnjih treh mesecih 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10,541 4,234   2,490 ,017 
  nominalni devizni 

tecaj USD/EUR -6,946 3,804 -,284 -1,826 ,076 

a  Dependent Variable: konkurenčni položaj na trgu EU v zadnjih treh mesecih 
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PRILOGA 8 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: COMP3 = konst. + β · TECAJ 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 
devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: konkurenčni položaj na trgih zunaj EU v zadnjih treh mesecih 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,292(a) ,085 ,061 5,087 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 91,705 1 91,705 3,544 ,067(a) 
  Residual 983,395 38 25,879     
  Total 1075,100 39       

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: konkurenčni položaj na trgih zunaj EU v zadnjih treh mesecih 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) 12,823 6,253   2,051 ,047 
  nominalni devizni 

tecaj USD/EUR -10,575 5,618 -,292 -1,882 ,067 

a  Dependent Variable: konkurenčni položaj na trgih zunaj EU v zadnjih treh mesecih 
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PRILOGA 9 
Računalniški izpis rezulatov regresijske funkcije: TRGOV = konst. + β · TECAJ 
 
Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 
nominalni 
devizni tecaj 
USD/EUR(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: saldo trgovinske bilance 
 
 
 Model Summary 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,394(a) ,155 ,117 13203,384 

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 703255380,710 1 703255380,710 4,034 ,057(a) 
  Residual 3835245503,248 22 174329341,057     
  Total 4538500883,959 23       

a  Predictors: (Constant), nominalni devizni tecaj USD/EUR 
b  Dependent Variable: saldo trgovinske bilance 
 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

  B Std. Error Beta 
1 (Constant) -20111,518 21499,625   -,935 ,360 
  nominalni devizni 

tecaj USD/EUR 41431,098 20627,907 ,394 2,008 ,057 

a  Dependent Variable: saldo trgovinske bilance 
 
 
 

 
 
 
 
 


