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S konference LBMA v Indiji

Zlato je še
vedno prepoceni
Barbara Režek

V Mumbaju se je pred dnevi
končala 8. konferenca
plemenitih kovin LBMA

2007, katere so se v prestižnem
indijskem hotelu Tadž Mahal
udeležili vodilni s področja
trgovanja z zlatom. Dejstvo je, da
povpraševanje po zlatu kot varni
naložbi narašča. Napovedi
strokovnjakov iz prve roke
kažejo, da ne gre le za trend, saj
bodo cene vseh plemenitih
kovin, tudi zlata, še naprej
naraščale. Večina udeležencev
napoveduje rast že do
prihodnjega septembra, ko bo
konferenca v Kjotu na
Japonskem.

Pri platini lahko pričakujemo
precejšnjo rast, je pokazalo
glasovanje okoli 160
udeležencev, ki ga je LBMA
izvedla elektronsko ob koncu
konference. Povzpeli naj bi se
tudi zlato, paladij in srebro.

Organizator konference,
London Bullion Market
Association (LBMA), glavni
kazalec delovanja londonske
borze plemenitih kovin, je Indijo
izbral za srečanje zato, ker ta
država v svetu velja za največjo
porabnico tako naložbenega
zlata kot tudi nakita. Med
vabljenimi gosti Stewarta
Murrayja, vodilnega v LBMA, je
bila tudi predstavnica Slovenije,
Irena Moro, uradna zastopnica
za trgovanje z naložbenim
zlatom. Sicer so se konference
udeležili predvsem guvernerji
centralnih bank Indije, Italije,
Nemčije, Švice in Francije.
Prisotne so bile največje
investicijske banke sveta, UBS,
HSBC in Deutsche Bank. Opazni
so bili predstavniki vodilnih
borznoposredniških hiš, kot so
ameriški JP Morgan, Merrill
Lynch in Goldman Sachs.
Manjkala ni niti švicarska
kovnica Argor Hereus ter
številni znani analitiki,
svetovalci in predavatelji.

Cena zlata raste, ker ne
napovedujejo novih izkopov,
zato proizvodnja zlata v
prihodnje ne bo večja od
sedanjih 2400 ton na leto. Od
leta 2001 se je cena zlata gibala
med 255 dolarji in 845,40 dolarja
za unčo, kar smo zabeležili v tem
mesecu. Magično raven pa je
cena dosegla januarja 1980, ko je
bila unča zlata vredna 852
ameriških dolarjev.

Organizator je v Mumbaju
poskrbel še za zanimiv obisk
svetovno znanega in na pogled
precej kaotičnega Zaveri Bazarja.
Ob našem obisku je bila cena
zlata pod 800 dolarji za unčo, na
kar je vplivala, kot so nam

pojasnili, končana sezona porok.
Vsaka nevesta namreč po
tradiciji dobi več kot 300 gramov
zlata.

Prva konferenca LBMA je bila
leta 2000 v Dubaju, lani je bila v
Švici, prihodnja pa bo septembra
v Kjotu na Japonskem.

Za mnenje o gibanju vrednosti
zlata na svetovnem trgu smo
povprašali nekaj pomembnejših
strokovnjakov, udeležencev
konference LBMA:

James E. Burton, direktor
World Gold Council oziroma
Svetovnega sveta za zlato,
neprofitnega združenja za
spremljanje svetovnih rezerv
zlata na trgu: »Večino časa
namenim analiziranju gibanja
cen in napovedim za naprej.
Plemenite kovine se zdijo glede
na zgodovino drage in lahko
rečem, da bo čez deset let zlato še
dražje kot zdaj. Ne ukvarjam se

veliko z napovedmi za prihodnji
dve leti, saj je trg preveč
nepredvidljiv. Paladij je
trenutno poceni. Lahko pa
pričakujemo opazno rast cene v
prihodnjih treh ali štirih letih.
Dolgoročno je zlato naložba za
razpršitev kapitala in je nujno v
portfelju posameznika.«

Alan Heap, vodja Citigroup
Investment Research: »Zlato je
šele na začetku supercikla.
Ravno tako bosta jeklo in cink
dolgoročno pridobila na ceni.
Epidemija je edina, ki lahko
prekine ta cikel. Opažam, da bo
dolgoročno največjo izgubo
pretrpelo okolje in ne
naložbeniki. Od onesnaženja
voda do mest, tudi evropskih, od
Londona naprej.«

David Fernandez, vodilni pri
JP Morgan Chase Bank, pred leti
pa je poleg številnih odmevnih
funkcij kot ekonomist svetoval
tudi v administraciji ameriškega
predsednika Georgea Busha:
»Indija in Kitajska nadaljujeta
gospodarsko rast v obliki delitve
svetovnega trga, saj tretjina

svetovnega prebivalstva živi v
teh dveh državah. Do zdaj česa
takega nismo poznali, saj
Kitajska in Indija skupaj
pomenita 22 odstotkov
globalnega gospodarskega
deleža (Kitajska 16,13 odstotka,
Indija 6,05). Na eni strani imamo
na Kitajskem zgrajene mega
centre, visoko tehnologijo,
medtem ko v Indiji še ni prave
infrastrukture. Zaradi večje
rodnosti pričakujem, da bo rast
DBP v Indiji še večja od
dosedanje. Kitajska neznansko
veliko kapitala vloži v gradnjo
infrastrukture, medtem ko se
Indija usmerja v storitvene
dejavnosti. Menim, da je napaka,
da se centralne banke toliko
ukvarjajo z inflacijo ne pa z rastjo
DBP, res pa je, da valuti obeh
držav postajata močni.«

Pomemben predstavnik
italijanske banke Banca di Roma,

ki je želel ostati neimenovan, je
povedal: »Podražitve zlata je
težko napovedati. Odvisne bodo
od številnih dejavnikov, od cene
nafte naprej. Mnogi na trgu
igrajo finančno igro z zlatom
tako, da spodbujajo nakup zlata
le kot varno naložbo. Napoved
prihodnosti z visoko ceno zlata
je neupravičena, saj realnega
povpraševanja ni in po mojem
mnenju tudi v prihodnje ne bo
tako veliko. Glede prodaje zalog
centralnih bank menim, da gre
za lokalno odločitev. Vse
centralne banke razmišljajo o
prisotnosti na globalnem trgu,
hkrati pa morajo biti zanesljive
in prijazne množicam. Menim,
da bi bilo neodgovorno gledati le
na zlato, potreben je bolj splošen
vpogled v poslovanje.«

Prav tako neimenovani
predstavnik nemške
Bundesbanke je na vprašanje,
koliko ton zlata namerava v
letošnjem bančnem letu prodati
Nemčija, odgovoril: »Zlato je
prepoceni, da bi ga prodajali.«

Vsako leto več kot dva milijona parov obutve iz Tržiča in Žirov
Peko: V Sloveniji smo mrežo

poslovalnic letos razširili za tri
nove trgovine, zadnje odprtje je
bilo pred 14 dnevi v
mariborskem L'eclercu. Na
Hrvaškem smo letos odprli dve
poslovalnici v Zagrebu in eno v
Novem Sadu v Srbiji. Tako
imamo skupno v Sloveniji, BiH,
Srbiji, Makedoniji in na
Hrvaškem 129 trgovin, od
katerih je večji delež, 47 trgovin,
v Sloveniji.

Koliko čevljev izdelate na leto
in koliko pod lastnimi
blagovnimi znamkami?
Alpina: Izdelujemo čevlje z

blagovnima znamkama Alpina
in Simona fashion, ki sta
Alpinini blagovni znamki. Na
leto izdelamo 1.764.000 parov
obutve. Trideset odstotkov tega
prodamo pod blagovno znamko
kupcev.

Peko: V Tržiču proizvedemo
približno pol milijona parov
čevljev na leto in že nekaj let
pod lastnimi blagovnimi
znamkami prodamo od 70 do 75
odstotkov celotne proizvodnje.
Prodajamo tudi pod drugimi
blagovnimi znamkami, vendar
jih zaradi poslovnih dogovorov
ne moremo razkriti.

V Kranju ni več šole, ki bi
izobraževala čevljarje. Imate
zato težave?
Alpina: Vsekakor, saj ni

mladih z izobrazbo čevljarske
smeri. Tako usposabljanje in
izučitev za delo novozaposlenih
poteka v sklopu podjetja s
praktičnim usposabljanjem.
Dolgoročno bi bilo verjetno
najbolj smotrno organizirati
izobraževanje za čevljarski
poklic.

Peko: Pekovi zaposleni so se
že pred odpravo kranjske šole
izobraževali v specializiranih
svetovno priznanih čevljarskih
šolah v tujini, predvsem v
nemških in italijanskih, kar je
že tedaj Peku prinašalo
konkurenčno prednost. Takšen
način, torej da se zaposleni s
tehnično izobrazbo (kemijsko,
strojno, tekstilno ali podobno)
dodatno izobrazijo v tujih
priznanih in specializiranih
čevljarskih šolah, je gotovo
najprimernejši tudi v
prihodnje, saj se kaže njihova
prednost v kadrovskih resursih
in novodobnih programskih
rešitvah, ki omogočajo
zaposlenim teoretično in tudi
praktično znanje.

Se Alpina povezuje z drugimi
podjetji, na primer z Elanom?

Alpina: Ker je panoga zelo
globalna, bodo na trgu obstali
samo veliki in Alpina išče
možnosti sinergij z vsemi
podjetji, ki ji pri nadaljnjem
razvoju lahko pomagajo, ne le
na »domačem« dvorišču, ampak
tudi v tujini.

Peko je v 82-odstotni lasti
države in še pred kratkim ste
navedli, da potrebuje
podjetje strateškega
partnerja, ki ima znanje, trg,
trženjsko podporo. Je glede
tega kaj novega?
Peko: V zadnjih letih smo

zvišali vrednost podjetja in
Peko že dlje časa spremljajo
prepoznavna in hitro rastoča
podjetja, ki so lahko tudi
morebitni interesenti za
strateško partnerstvo. Na
globalnem trgu se v čevljarski
dejavnosti pojavljajo potrebe po
povezovanju in združevanju,
vendar lahko Peko preživi in
dobro posluje tudi brez
strateškega partnerja, če bomo
še upoštevali razmere na trgu in
imeli pravo strategijo. Se bo pa
vlada po načrtih po našem
prepričanju umaknila iz
podjetja. Glede na to, da se še ni,
verjetno čaka na pravi čas, saj
zdaj vrednost podjetja raste.

Kaj pa povezava z Alpino?
Peko: Čeprav Peko lahko

preživi in dobro posluje brez
strateškega partnerja, smo
pozorni na vse možnosti.
Potencial, ki bi ga imelo
povezovanje z Alpino, bi težko
komentirala, saj nisem
seznanjena z nobeno študijo, na
katerih področjih v Alpini
vidijo možnost sodelovanja z
nami. Za zdaj pa nam vodstvo te
družbe ni ponudilo nobenega
konkretnega poslovnega
sodelovanja.

Kako ste se pripravili na
letošnjo smučarsko sezono?
Alpina: Dobro, bi bilo naše

najkrajše mnenje. Nova
skupina tekaških čevljev za
rekreativne tekače, nova
skupina smučarskih čevljev za
dobre smučarje, nov model
smučarskega čevlja za najmlajše
Zoom in zelo uporabno orodje
za hitro in preprosto učenje
smučanja, imenovano Easy ski
dokazujejo, da nam slaba zima
ni zmanjšala razvojne moči.
Tudi glede preskrbe imamo
zadovoljiv recept za primer
dobre sezone. Nekoliko zalog
smo prinesli s seboj, nekoliko je
bomo, kot vsako leto, pripravili
iz modelov, ki smo jih razvili za
prihodnjo sezono 2008/2009.
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Indija je največja porabnica zlata za nakit


