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Usoda cen  
v rokah Savdijcev
Zaradi nizke cene surove nafte svetovno in slovensko gospodarstvo 
hitreje okrevata. Koliko časa bo tako, je nemogoče napovedati.
Samo Kranjec

V zvezi z gibanji cene nafte so analitiki po besedah 
Aleša Peternela, sekretarja Slovenskega nacionalnega 
naftno-plinskega komiteja Svetovnega naftno-plinske-
ga sveta (SNNK-WPC), razdeljeni: eni kmalu napove-
dujejo višje cene, drugi pravijo, da do tega še nekaj 
časa ne bo prišlo. Trenutno je napoved nemogoča, 
ker je jeziček na tehtnici težko predvidljiva Savdska 
Arabija. 

Generalni sekretar OPEC Abdallah Salem el-Badri 
napoveduje, da bo po njihovih ocenah cena nafte 
leta 2035 znašala okoli 110 dolarjev na sodček, sve-
tovna poraba nafte pa se bo do takrat povečala za 52 
odstotkov. Izjavil je tudi, da cena ne bo padla pod 20 
do 25 dolarjev za sodček, kot napovedujejo nekateri. 
Kako bo s količinsko proizvodnjo, ni želel govoriti. 

Dobro za porabnike, slabo za proizvajalce
V začetku letošnjega leta so bile cene surove nafte 
in posledično tudi izdelkov iz nafte med najnižjimi v 
zadnjem desetletju. V zadnjem času so precej zrasle, 
vendar so še vedno na sorazmerno nizki ravni. Nizke 
cene pa ugodno vplivajo na porabnike in slabo na 
proizvajalce.  

Nizke cene surove nafte so prispevale k okrevanju 
svetovnega in tudi slovenskega gospodarstva po 
hudi krizi leta 2008. Vpliv je pozitiven in bo tak tudi 
ostal, dokler bodo cene nafte ostale stabilne vsaj v 
sedanjem okviru.  

V prihodnosti postopna rast cene
V Skupini OMV v prihodnjih letih pričakujejo postopno 
rast cene nafte. Predpostavljajo, da bo cena za sodček 
do leta 2020 približno dvakrat višja kot v letošnjem 
letu. Predvidena cena za sodček nafte v letu 2017 bi 
tako znašala 55 dolarjev, v letu 2018 65 dolarjev, v letu 
2019 70 dolarjev in v letu 2020 75 dolarjev. gg

11. februarja 2016 je cena nafte Brent pristala na najnižji ravni v zadnjih dvanajstih 
letih (26 USD za sodček). V 2015 so se globalni izdatki za raziskave in proizvodnjo 
nafte zmanjšali za 24 odstotkov, letos se bodo predvidoma še za 17 odstotkov. 
Proizvodnja nafte iz skrilavcev naj bi v letih od 2015 do 2021 v povprečju znašala 1,3 
milijona sodčkov na dan in je zelo fleksibilna, stroški črpanja pa se zaradi napredka 
pri tehnologiji znižujejo. Zadnjemu dogovoru med Savdsko Arabijo in Rusijo naftni 
trg ne zaupa najbolj, saj so iniciative za zlorabo dogovora visoke. Trenutno naj bi si-
cer OPEC, po navedbah Capital Economics, na trgu dnevno prodal prek 33 milijonov 
sodov nafte, kar je 10 odstotkov več od dogovora.  
Pripravila: Analitika GZS
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Vpliv nizke cene nafte na različne deležnike
• Na gospodarstvo: omogoča hitrejšo gospo-

darsko rast, ker je vstopna surovina; stroški  
transporta, pogonske energije ter ogrevanja 
in hlajenja so nižji, kar je zlasti ugodno za 
avtoprevoznike, letalske družbe.

• Na banke: banke so v nevarnosti, da ne bodo 
dobile povrnjenih posojil za opremo, ki so jo 
nabavile družbe za vrtanje in frakturiranje.

• Na pokojninske sklade: pokojninski skladi v 
zahodnih državah imajo v lasti delnice velikih 
naftnih družb, ki jim zaradi nizke cene nafte 
dobiček pada. Posledica tega so nizke dividen-
de ali pa dividend ne bodo mogli izplačati, kar 
bodo občutili upokojenci.

• Na zasebne potrošnike: nižji stroški, ker se ce-
neje vozijo in ogrevajo, višja kakovost življenja.

• Na obnovljive vire: že pri cenah surove nafte 
okoli 80 dolarjev na sodček obnovljivi viri 
energije niso konkurenčni fosilnim tekočim 
gorivom in zemeljskemu plinu.

»Trenutne nizke 
cene nafte ugodno 

vplivajo na 
porabnike in slabo na 

proizvajalce,« pravi 
Aleš Peternel.
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