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MARC FABER POJASNI, DA SO POTREBE DRŽAV V RAZVOJU ČEDALJE VEČJE IN BODO LE ŠE RASLE. ZATO BODO 
DOLGOROČNO SUROVINE LE ŠE DRAŽJE 
 

OGLAS 

»Gospodarstva v razvoju bodo kmalu porabljale večji delež surovin kot razvite države. Razlog za to je 
preprost. Prebivalcev v državah v razvoju je štirikrat toliko kot v razvitih državah.« je rožnatega slona 
v sobi pokazal Faber. Gospodarska rast v državah v razvoju je veliko višja kot v razvitih državah. 

Zato Faber meni, da kriza v razvitem svetu ne bo pomenila konca sveta. Če si dobrin ne bo mogel 
privoščiti ameriški ali evropski potrošnik, jih bo kupil čedalje bogatejši Kitajec ali Indijec. 

Urbanizacija Kitajske in Indije 

Na Kitajskem se trenutno odvija največja selitev v zgodovini človeštva. Vsako leto se iz vasi v mesta 
preseli 20 milijonov ljudi. Podobno se dogaja tudi v Indiji. 

Omenjeni trend bo po Fabrovem prepričanju povzročil pritisk na višanje cen surovin. 

V smer višanja cen surovin bo pritiska dodalo tudi dejstvo, da ima Kitajska zelo majhne zaloge bakra, 
železove rude in nafte. 

Američani niso v Iraku zaradi človekovih pravic in Kitajci ne v Sudanu zaradi naravnih 
lepot 

Glede nafte je Faber poudaril, da je že več desetletij načrpamo več kot pa je odkritih novih 
nahajališč. Nakazal je celo možnost konflikta v osrednji Aziji med ZDA na eni in Kitajsko ter Rusijo na 
drugi strani. 

Navrgel je, da Američani niso v Iraku zaradi kršitev človekovih pravic in, da si Kitajska naftna 
podjetja v Sudanu ne ogledujejo naravnih lepot. »Pridobitev naravnih virov je za Kitajsko najvišja 
prioriteta in trenja se bodo povečala. 

Faber: »Cena nafte se bo povišala - za veliko.« 

Marc Faber meni, da 75 dolarjev za 159-litrski sodček, v luči zgoraj zapisanega nafte ni visoka cena. 
Prepričan je, da bo cena nafte v prihodnje še precej višja. 

Surovine so dražje zaradi tiskanja denarja 

Faber je dejal, da so nedavne podražitve surovin posledica tiskanja denarja. Tega ne tiskajo le v 
ZDA, ampak tudi v Evropski centralni banki in Bank of England. Čedalje več denarja pač lovi enako 
količino surovin, zato se njihova cena pač povečuje. 

Revni financirajo bogate 

Revnejše države sveta financirajo bogate. Z izjemo Japonske imajo največje devizne rezerve 
večinoma države, katerim gre precej slabše kot ZDA. Te proizvajajo izdelke, jih prodajo v ZDA. Za 



prejete dolarje ne kupijo dobrin, ampak ameriške dolžniške papirje. 

Vlagajte v fizične dobrine, delnice so boljša naložba kot gotovina 

Na koncu je Marc Faber dejal, da se mu zdi smiselno vlagati denar v fizične dobrine kot so recimo 
barvne in drage kovine, žita in nafta. Če bi izbiral med naložbami v delnice in gotovino bi izbral 
delnice, a delnice v podjetjih v državah v razvoju. 

Faber je omenil, da na borzah vzhodne Evrope vidi še 30 do 40-odstotni potencial za rast. 

ZDA bodo začele novo vojno 

Faber je na koncu dejal, da ameriška fiskalna politika ne vodi nikamor. Na koncu se bodo ZDA, da bi 
obrnile pozornost javnosti od domačih problemov, spustile v novo vojno. 

 


