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◼Koncept geopolitičnega 
tveganja in njegove glavne 
komponente 

◼Geopolitični trendi v zadnjem 
desetletju 

◼Ključna geopolitična tveganja 
za naslednje desetletje



Koncept geopolitičnih tveganj in 

njegove glavne komponente 

◼ Geopolitična tveganja so – gledano zelo 

generalno – posledica dogodkov, ki se zgodijo 

ob soočanju

◼ geografskih dejavnikov (na primer, dostopa to 

surovin, bližina spopadov / nestabilnosti, itd.)

◼ odločitev političnih odločevalcev (na primer, 

omejitve v zvezi s tujimi investicijami, 

tolerantnost do korupcije, itd.), ter 

◼ lokalno specifičnih dejavnikov (na primer, odnos 

do tujih investicij, negotovost pred volitvami in 

možnimi političnimi spremembami, itd.)



Koncept geopolitičnega tveganja 

in njegove glavne komponente
◼ Gre za tveganja, ki so po svoji vsebini izredno 

raznovrstna, jih pa zelo različni viri (javni in 

privatni) delijo v pet med seboj tesno povezanih 

vsebinskih komponent  

◼ Politika in varnost (vojne, kolaps multilateralizma, 

terorizem, orožje za masovno uničenje, surovine) 

◼ Ekonomija (stagnacija, inflacija, javni dolg, cene 

surovin, različni baloni)

◼ Okolje (klimatski plan, ekstremni dogodki) 

◼ Družba (socialni sistem, infrastruktura, bolezni) 

◼ Tehnologija (IT infrastruktura, kibernetska 

varnost) 



Geopolitični trendi v  zadnjem  

desetletju
◼ COVID-19 kriza je izbruhnila ob koncu 

desetletja, za katerega so bili značilni močni 

politični pretresi, velike  gospodarske spremembe 

in pomembne tehnološke inovacije 

◼ Poleg tega je v zadnjih desetih letih svet šel skozi 

številne krize (gospodarske, politične, družbene), 

katerih posledica je bila povečana geopolitična 

polarizacija ter naraščajoča politična in družbena 

nasprotja v praktično vseh državah sveta

◼ Posledice COVID-19 krize bodo še povečale 

izzive, ki izhajajo iz teh sprememb, kar bomo 

čutili ne le v naslednji dekadi temveč mnogo dlje



Geopolitični trendi v  zadnjem  

desetletju
◼ Izvor vseh večjih gospodarsko-političnih 

dogajanj v prejšnjem desetletju je bil 

povzročen – neposredno ali posredno – s 

finančno krizo leta 2008 in odgovori nanjo 

◼ Finančna kriza je predstavljala dvojni šok 

◼ Šok za obstoječo svetovno politično in gospodarsko 

ureditev in to v obsegu, ki ni bil viden od časov 

velike krize v 1930ih letih

◼ Šok za do tedaj veljavni model globalizacije, ki je 

temeljil na konceptu liberalne demokracije z ZDA 

kot nespornim svetovnim liderjem 



Geopolitični trendi v  zadnjem  

desetletju
◼ Dva sklopa makro trendov / strukturnih 

premikov, ki pripeljali do teh šokov 

◼ „Novi“ 

◼ Povečevanje socio-ekonomskih razlik vključno s 

socialni nemiri

◼ Naraščanje populizma in erozija gospodarskega 

modela temelječega na svobodnem trgu

◼ Zaton ZDA kot svetovnega hegemona in prehod v 

multipolarni svet

◼ Zaostrovanje odnosov med velesilami in večanje 

nestabilnosti v nekaterih regijah sveta 



Geopolitični trendi v  zadnjem  

desetletju

◼ „Tradicionalni“ 

◼ Demografija vključno s staranjem prebivalstva in 

ter vpliv le-tega na javne finance ter migracije

◼ Klimatske spremembe povečujejo tveganja za 

človeštvo kot celoto

◼ Različni ekonomski trendi, kot npr. rast dolgov, 

odnos med državami in TNC, s pomembnimi 

vplivi na upravljanje držav in mednarodne 

skupnosti

◼ Tehnološki razvoj in borba za tehnološko 

prevlado



Ključna geopolitična tveganja za 

naslednje desetletje

◼ Nabor tveganj, o katerih bo govora, je zelo 

različen po stopnji njihove predvidene 

realizacije

◼ Tveganja, ki bodo predstavljena, imajo dokaj 

različno časovno dimenzijo (kratek, srednji, 

dolgi)

◼ In ne nazadnje, posamezno tveganja, o katerem 

bo govora, je lahko različno pomembno za 

posamezne deležnike 



Ključna geopolitična tveganja za 

naslednje desetletje
◼ COVID kriza

◼ Tveganja povezana z novimi sevi

◼ Zdravstveni sistemi pod večjim pritiskom v tistih 

državah z nizko stopnjo precepljenosti in 

posledično novimi možnimi „lock-downi“

◼ Negativne posledice na „dobavne poti“ in obnovo 

gospodarske rasti

◼ Okrepljeno rivalstvo med velesilami, še zlasti med  

ZDA in Kitajsko

◼ Krepitev Kitajske v južni Aziji, problem Tajvana 

in nov strateški pakt ZDA, VB in Avstralije

◼ Krepitev konkurence velesil v Afriki, na Balkanu       



Ključna geopolitična tveganja za 

naslednje desetletje
◼ Globalno strateško razdruževanje

◼ COVID je razgalil slabosti dolgih dobavnih verig in 

odvisnosti od tuje tehnologije

◼ Jasen trend velikih držav k „samooskrbnosti“

◼ Razdruževanje na treh področjih (trgovina-carine, 

tehnologija-IT, industrija-strateški sektorji)      

◼ Prehajanje v bolj nestabilen okvir svetovnega  

gospodarskega upravljanja 

◼ Po II. SV multilateralizem in „rule-based“ pristop

◼ Prehod v multipolarni svet in vse večja kriza 

tradicionalnih mednarodnih organizacij 

◼ Uveljavlja se „deal-based pristop; temelji na moči  



Ključna geopolitična tveganja za 

naslednje desetletje
◼ Krepitev avtokratskega načina vladanja

◼ Globalizacija je imela za posledico povečevanje 

socialnih razlik in rast populizma

◼ Finančna kriza je razgalila slabosti liberalnega 

kapitalizma in demokracije kot oblike vladanja

◼ Slabosti Zahoda so bile voda na mlin krepitvi 

avtokratskih sistemov v svetu 

◼ Krepitev socialnih nemirov in protestov 

◼ Njihovo število v zadnjih 10 letih močno naraslo 

(poltične spremembe, finančna kriza)

◼ Ključni razlogi: neenakost, socialna pravičnost, 

okoljske zahteve, pandemija – restrikcije, uladanje



Ključna geopolitična tveganja za 

naslednje desetletje
◼ Možnost večjih terorističnih napadov ter 

kontinuirana nuklearna grožnja

◼ Dogodki iz Afganistana močno povečujejo možnost 

tovrstnih napadov v naslednjih letih

◼ Severna Koreja in Iran nadaljujeta s svojimi 

nuklearnimi programi in s tem ogrožata mir v 

svojih regijah 

◼ Tehnološka vojna in večji kibernetski napadi

◼ IT mreže javnega in privatnega sektorja so izrazito 

občutljive za napade hekerjev in špijonažo

◼ Napadi se krepijo (število, obseg, sofisticiranost)



Ključna geopolitična tveganja za 

naslednje desetletje
◼ Vzpostavljanje nove kombinacije makro-

ekonomskih politik 

◼ Monetarna politika ima zelo zožen prostor    

◼ Dolgovi vseh vrst so na rekordni ravni – kako jih 

znižati 

◼ Dolžniška kriza držav v razvoju

◼ Dolgovi na rekordni ravni zaradi ugodnih pogojev 

zadolževanja zadnje desetletje (Kitajska) in 

reševanja COVID krize

◼ Problem prestrukturiranja dolgov zaradi strukture 

upnikov   



Ključna geopolitična tveganja za 

naslednje desetletje
◼ Politika in ekonomija klimatskih sprememb

◼ Tveganje klimatskih sprememb je vse bolj v centru 

pozornosti političnih odločevalcev v svetu

◼ Države niso povečale investicij na nivo, ki bi bil 

potreben z doseganje ciljev in tudi regulativa kasni 

◼ Odlašanje sprememb zaradi posledic COVID-a

◼ Demografski trendi in migracije

◼ Danes cca 280 mio mednarodnih migrantov, od 

tega  80 mio nasilno izgnanih 

◼ Razlogi: vojne, ekonomska / politična nestabilnost 

ter vse bolj tudi klimatske spremembe



Zaključek

◼ Geopolitična tveganja so se v zadnjem 

desetletju izrazito okrepila tako zaradi 

nekaterih povsem novih tveganj kakor tudi 

zaradi  nadaljevanja nekaterih tveganj, s 

katerimi se soočamo že dalj časa

◼ Geopolitična tveganja so že pred izbruhom 

COVID krize dosegle najvišji nivo v zadnjih 

desetletjih, pandemija pa je vsaj nekatera od 

teh tveganj še zaostrila 



Zaključek

◼ V naslednjem desetletju je realno pričakovati 

nadaljevanje visokega nivoja geopolitičnih 

tveganj, še bolj verjetno pa je njihovo 

intenziviranje

◼ Gospodarski subjekti bodo posledično soočeni 

z veliko stopnjo negotovosti v svojem 

poslovanju, to pa seveda pomeni, da bodo v 

pripravi in izvajanju poslovnih strategij 

upravljanju s temi tveganji morali posvečati 

večjo pozornost kot doslej  


