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INFLACIJA, EURIBOR IN OBRESTNE MERE 

Inflacija je splošna rast cen izdelkov in storitev – če lahko z 1€ jutri kupite manj kot 

danes, je to zmanjšanje vrednosti valute – se pravi inflacija. Še en način, da 

opišemo vpliv inflacije, je da rečemo da zniža kupno moč enot valute. 

EURIBOR oz. Euro Interbank Offered Rate ali Euro medbančna obrestna mera je 

referenčna stopnja na katero so vezane razne finančne storitve kot so na primer 

posojila, varčevalni računi, obrestne zamenjave in več. Predstavlja povprečno 

obrestno mero, po kateri si banke evroobmočja med seboj posojajo denar. 

Ameriški Fed je dvignil obrestno mero za 0,75 odstotnih točk, britanski Bank of 

England pa za 0,25 % na 1,25 %. V Evropi so že več let obrestne mere negativne, 

kar se je končalo z 9. junijem, ko je ECB dvignila obrestno mero na 0,25 %, prvi dvig 

le-te od 2011. Inflacija v Evro območju se krepi, v Veliki Britaniji so pa celo že 

govorili o stagflaciji – se pravi visoki inflaciji, počasni gospodarski rasti in visoki 

nezaposlenosti. Eden glavnih povzročiteljev stagflacije v času inflacije je 

ponudbeni šok. Do ponudbenih šokov pride, ko v gospodarstvu pride do 

pomanjkanja ali presežka blaga ali storitve – recimo hiter dvig cene goriva ali plina. 

 

 

Slika 1 

Vir: 

European Central Bank. (2022). Financial Stability Review, 2022. European Central 

Bank. Pridobljeno na dan 16. 6. 2022: https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-

stability/fsr/html/ecb.fsr202205~f207f46ea0.en.html 
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Kako bosta na podjetnike vplivala rast inflacije in EURIBOR? 

→ Višje obresti na posojila – težje dostopna kratkoročna posojila, dolgoročna 

posojila zavarovana s hipotekami, dolgoročne obveznice. 

→ Proizvodi in storitve, ki imajo neelastično povpraševanje bodo dobre tarče 

za pribitke cene – se pravi da se bodo zneski, prišteti k ceni blaga da trgovci 

lahko pokrijejo splošne stroške in dosežejo dobičke, povišali. 

→ Iz prejšnje točke sledi, da bo tudi gorivu v času inflacije narasla cena kar 

bo slabo vplivalo na marže vseh, ki so odvisni od transportne industrije. 

→ Tisti, ki poslujejo na trgih z močno konkurenco morajo biti previdni, da 

zaradi povečevanja cen ne bodo izgubili kupcev. 

→ Ko se obrestne mere dvignejo, bo Evro pridobil na vrednosti proti tujim 

valutam kar bo dvignilo stroške izvoznikom. 

Možni ukrepi za ublažitev posledic rasti inflacije in EURIBOR:  

→ Zaradi dvigujočih obrestnih mer se podraži zadolževanje. Iz tega sledi da se 

splača vzeti kredite s fiksno obrestno mero. 

→ Material se lahko s pogodbo zakupi vnaprej, preden mu naraste cena. 

→ Izvozniki se lahko izognejo tveganju nihanja vrednosti valut z uporabo 

terminske pogodbe – se pravi s pogodbo o nakupu oz. prodaji sredstva na 

določen dan po ceni, dogovorjeni ob sklenitvi pogodbe.  

→ Glede na to da denarju pade kupna moč, se vrednost prihrankov zniža. 

Način kako se lahko temu izognemo, je da del presežka denarnih sredstev 

damo v naložbe, ki so odporne na inflacijo. To so lahko surovine, zlato in 

nepremičnine.  

 

Za še več nasvetov, prilagojenih vaši situaciji in dejavnosti v kateri delujete, 

pa smo vam na voljo na info@bvfg.si   
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