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Cene energetskih 
surovin kot tudi 
kovin so se v 2019 in 
2020 znižale.

Pripravila Analitika GZS

Za EU in Slovenijo so 
nizke cene nafte in 
drugih energentov v 
povprečju pozitivne.

Surovine

Pandemija in boj  
za tržne deleže na naftnem trgu
Zmanjšan transport zaradi ukrepov v boju proti epidemiji je ključen za nižjo porabo 
energentov, katerih cena je močno upadla. Cena sodčka severnoameriške nafte WTI z 
dobavo v mesecu maju je za nekaj časa postala celo negativna.
Darja Kocbek

V Impolu se pred nihanji cen zavarujejo z vsemi razpo-
ložljivimi sredstvi (npr. terminski trg). Ob pandemiji 
koronavirusa pravijo, da je pandemija edini razlog, 
ki utegne vplivati na cene surovin. Trgovinske vojne, 
pešanje globalnega gospodarstva, pa tudi špekula-
tivni kapital prav tako močno vplivajo na nenadne 
zasuke cen surovin, so nam pojasnili. Ker surovine 
praviloma kotirajo v ameriških dolarjih, so dodatna 
tveganja še nihanja tečajev. Ker pretežno poslujejo v 
evrih, v Impolu, ko govorimo o tečajnih tveganjih, ne 
vidijo posebnih težav.

Po podatkih Svetovne banke so v prvih treh 
mesecih letošnjega leta cene kovin (z izjemo železove 
rude) padale. Cene aluminija, bakra, svinca, kositra in 
cinka so nižje tudi, če primerjamo povprečne cene v 
prvem četrtletju letošnjega in lanskega leta. 

Vpliv koronavirusa na cene nafte
Močno znižano povpraševanje po nafti je povzročilo 
znižanje cen nafte. Cena sodčka severnoameriške 
nafte WTI z dobavo v maju 2020 je za nekaj ur postala 
negativna. Razlog za to so težave s pomanjkanjem 
skladiščnih zmogljivosti v ZDA. Proizvajalci nafte so 
tako morali za kratek čas kupcem plačevati, da bodo 
v maju nafto prevzeli. Cena ameriške nafte WTI z 
dobavo v juniju je še vedno pri 20 USD za sodček. 

Za EU in Slovenijo so nizke cene nafte in drugih 
energentov v povprečju pozitivne. Cena nafte brent 
se giblje okoli 25 do 27 USD za sodček. »V letu 2019 je 
Slovenija uvozila za 1,5 mrd EUR več naftnih derivatov, 

kot smo jih izvozili. Ker jih ne proizvajamo, nam uvoz 
znižuje presežek v trgovinski menjavi napram tujini. 
Slovenska gospodinjstva izdatkom za mobilnost 
namenijo eno šestino svojega proračuna, kar je 
precej več kot v EU. Zato je vpliv na domačo kupno 
moč pozitiven. Tudi gibanje povprečne cene potro-
šniške košarice je zaradi tega ugodnejše,« ugotavlja 
Analitika GZS. gg

Cene kovin v 2019 nižje za dobrih 5 %

Povprečne cene energetskih surovin so se v 2019 
znižale 12,7 % v USD ter za 9,3 % v EUR,  decembra 
so bile medletno višje za 5,9 %. Zaradi visokih 
temperatur upadajo cene zemeljskega plina v ZDA 
in Evropi (30-50 %), kot tudi ostalih energetskih 
surovin. Cene energetskih surovin so se v prvih 
dveh mesecih 2020 medletno znižale za 7,8 %. 
Cene kovin so se v dolarjih v 2019 znižale za 5,6 
%, medletno pa so bile decembra višje za 1,8 %. 
Med kovinami in rudami so se cene železove rude 
zvišale kar za 35 %, niklja za 6,2 %, medtem ko so 

se cene ostalih kovin v 2019 znižale, od tega najbolj 
cene aluminija (-14,9 %), cinka (-12,7 %), svinca 
(-10,9 %) in kositra (-7,4 %). Znaki svetovnega 
okrevanja v začetku leta 2020 ter pozitivna gibanja 
na finančnih trgih zaradi doseženega trgovinskega 
sporazuma med Kitajsko in ZDA so pozitivno 
vplivali na cene kovin v začetku leta. Panika zaradi 
koronavirusa je cene zopet znižala. Cene kovin so v 
prvih dveh mesecih 2020 medletno nižje za 3,3 %. 
Cene plemenitih kovin so se v 2019 zvišale za 7,7 %, 
podoben trend pa zasledujejo tudi v 2020.

Fo
to

: D
ep

os
itp

ho
to

s


