UVODNIK

Razvojna partnerja

Na pragu (grde) recesije?
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Uradni medijski partner ISTMA World

Vsi kazalniki napovedujejo novo recesijo. Tej se ne bo možno izogniti, lahko
pa se nanjo pripravimo.
Zagotovo ste opazili, kako se vse
okoli nas draži. Gorivo, elektrika, hrana,
oblačila, vozila, nepremičnine, materiali
vseh vrst in oblik, skratka vse. Gre za
začarani krog, kjer podražitev ene stvari,
npr. energentov, sproži val podražitev
v celotni verigi, saj je treba izdelke pač
dostaviti do trgovskih polic oziroma
strank. Brez vladnih ukrepov regulacije
cen pogonskih goriv bi se njihova cena
do trenutka, ko to berete, zelo verjetno
podvojila. In še povišala inflacijo, ki je že
sedaj izjemno visoka – med 7 in 9 % za
večino evropskih držav in ZDA.
Zgodovina nas uči, da visokim cenam
energentov in hrane praktično brez
izjeme sledijo tudi obdobja recesije (tako
je že zadnjih 80 let). Evropa in ZDA, pa
tudi Kitajska, se praktično ne morejo več
izogniti recesiji. Finančni trgi so pred
zlomom, saj je večina delnic letos že
izgubila okoli četrtino vrednosti, najbolj
pa so v tem pogledu »nasrkale« delnice
visokotehnoloških podjetij, ki so verjetno
bile tudi najbolj napihnjene – tam se minusi že merijo s 50 do 80 % vrednosti. In
če mislite, da je to hudo, se pravi pogrom
trenutno dogaja na trgu kriptovalut,
kjer na najbolj črne (oziroma rdeče) dni
izpuhti kar milijarda evrov vrednosti,
vlagatelji pa so obupani. Številne kriptovalute so od svojih vrhov oddaljene že
več kot 90 odstotkov.

Centralne banke se proti visoki inflaciji
borijo z višanjem obrestnih mer, kar pa
ni dobrodošlo z vidika gospodarstev,
saj dražji denar hromi naložbe. Še en
začaran krog torej. Tudi za Slovenijo
je recesija neizbežna. V recesijo nas
lahko pahne že »nemški prehlad«, kaj
šele globalna viroza. In pričakovane
»ekonomske bolezni« ne bomo mogli
pozdraviti z obliži. Lahko pa se nanjo
pripravimo. Visoke cene in inflacija
ustvarjajo izjemen pritisk na plače, ta
pa posredno tudi na brezposelnost.
Kot posamezniki in podjetja lahko
torej poiščemo (še zadnje) rezerve ter
začnemo trošiti manj oziroma bolj
premišljeno. Prednost bodo imele
naložbe s hitrejšo dobo povračila.
Predvsem pa je treba pripraviti načrt in
se ne panično odzvati, saj takrat ljudje
radi pretiravamo (v katerokoli smer že)
– in nam je nato pogosto žal. Če nam
torej ekonomisti napovedo rast inflacije
za 3 odstotke, se bomo ljudje odzvali
tako, da bomo zahtevali (vsaj) 3 odstotke
višje plače. Potrošniki, ki se bojijo za
svojo prihodnost, so za gospodarstvo
zelo nevarni, saj če nehajo trošiti in svoje
nakupe (močno) zamaknejo oziroma
niso pripravljeni prevzeti novih kreditov,
s tem kaj hitro ohromijo kroženje denarja
v gospodarstvu, kar vodi do še večjih
težav. Kaj torej storiti?
»Samo brez panike,« je dejal vojak Švejk
in podoben nasvet delijo tudi strokovnjaki centralnih bank po Evropi. A jih
očitno nihče ne posluša, niti ne sliši.
Darko Švetak, urednik
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