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POVZETEK 

 

Globalizacija je proces, ki obstaja odkar so gospodarstva držav medsebojno globalno 

povezana. Danes pa je globalizacijski proces še toliko bolj pomemben, saj za seboj pušča, ne 

samo pozitivne posledice, marveč tudi negativne. V diplomski nalogi smo raziskovali, kaj 

globalizacija dejansko pomeni, njene definicije, učinke in posledice. Zanimalo me je mesto 

Dubaj, član države ZAE, ki je mlado gospodarstvo, za katerega naj bi bila globalizacija za 

njegov razvoj nekaj nujnega. Ugotovili smo, da se je v procesih globalizacije gospodarstvo 

Dubaja zmožno uspešno razvijati in krepiti ter tako postajati strateško vedno močnejše in tudi 

svetovno konkurenčno in pomembno.  

Ključne besede: globalizacija, svetovno gospodarstvo, razvoj globalizacije, Dubaj, Slovenci v 

Dubaju. 

 

SUMMARY 

 

Globalization is the process which exists in the global economy since the countries are 

globally connected to each other. Today, the globalization process is even more important 

because it leaves behind not only positive but also negative consequences. We were 

researching the meaning of globalization, what globalization actually is, its definition, effects 

and consequences. Our interest was the city of Dubai, UAE Member State and its young 

economy for which the globalization is supposed to be mandatory for its development. We 

found out that through the globalization process, the economy of Dubai was able to develop 

sustainable and became quite strong and also very competitive economy in the world. 

Keywords: globalization, global economy, development of globalization, Dubai, Slovenians 

in Dubai. 
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1 UVOD 

V diplomski nalogi smo raziskali vpliv globalizacije na svetovno gospodarstvo, pomen pojma 

globalizacije v širšem pogledu za svetovno gospodarstvo, kako globalizacija vpliva na 

svetovno gospodarstvo, predvsem pa sem se osredotočila na to, kako je globalizacija vplivala 

na razvoj držav ZAE. Pod drobnogled sem vzela Dubaj, enega od članov ZAE. 

Izraz globalizacija se je pojavil v poznih osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je zgodila 

močna ekonomska integracija. Šlo naj bi za globalno priložnost, ki  naj bi vsem prinesla 

koristi. Povečeval se je pomen multinacionalnih podjetij, pospešili so se mednarodni 

kapitalski tokovi in prišlo je do porasta mednarodne gospodarske trgovine. Kot vsaka stvar, 

dogajanje, dejanje, pojem ima tudi globalizacija poleg svojih predvsem začetnih prednosti 

tudi slabosti, ki države prisilijo v takšne ali drugačne spremembe na področju svojega 

gospodarstva. 

Globalizacija kot pojav straši razvite države, da bodo države v razvoju njihov trg preplavile s 

ceneno delovno silo ter s cenenimi izdelki in storitvami. V diplomski nalogi sem opisala in 

razčlenila proces globalizacije ter njeno definicijo oziroma več njenih  definicij. Prikazala 

sem,kako je globalizacija vplivala na celotno svetovno gospodarstvo, kakšni so pozitivni ter 

kakšni so negativni učinki tega globalnega procesa. Ne nazadnje pa sem izpostavila nekaj 

hitro razvijajočih se gospodarstev ter njihovo dojemanje globalizacije.  

Sama diplomska naloga je razdeljena na več poglavji. Prvo opredeljuje pomen globalizacije in 

novo podobo trga dela. Obravnavane so definicije globalizacije, vpliv globalizacije na celotno 

svetovno gospodarstvo in vpliv globalizacijskega procesa na določena gospodarstva. 

Predvsem so me zanimala tista gospodarstva, ki imajo oziroma naj bi imela danes hitro 

gospodarsko rast. Drugo poglavje diplomske naloge pa govori o vplivu globalizacije na 

državo ZAE, ter je osredotočeno na mesto Dubaj. 

Zanimalo me je predvsem, kako je globalizacija spremenila gospodarstvo Dubaja. Član ZAE, 

Dubaj, je bil postavljen pred zahtevno preizkušnjo:ali ostati v začaranem krogu odvisnosti od 

naftnih derivatov ali pripeljati svoje gospodarstvo do neodvisnosti od naftnega sektorja. Vpliv 

globalizacije bi dubajsko gospodarstvo lahko zelo poslabšal, če Dubajčani vnaprej ne bi 

strateško načrtovali sprememb na dolgi rok. V obdobju 2000 - 2006 so se dogajale ključne 

spremembe, ki so prinesle pozitiven rezultat. Dubaj je dosegel diverzifikacijo gospodarstva. 

Dosegli so neodvisnost BDP-ja od naftnega sektorja. Proces se je začel z dobro načrtovanimi 

in sestavljenimi strategijami šejka Mohammeda bin Rashida al Maktouma. Velika vlaganja 

naftnih prihodkov so se obrestovala. Dubaj je začel vlagati v razvoj turizma ter v finančne in 

logistične storitve. Gospodarstvo ni več odvisno od naftnega sektorja. Z liberalizacijo so 

dosegli razvoj zasebnega podjetništva, država pa je navzoča samo še v naftnem sektorju. 

Pomembno vlogo so odigrale tudi prostotrgovinske cone in liberalni davčni sistem. Mesto 



2 

Dubaj je postalo eno od pomembnejših turističnih atrakcij, pomembna logistično-

distribucijska mreža in pomembno poslovno središče. Cilj jim je postati eno od 

najkonkurenčnejših gospodarstev sveta in dosegati gospodarsko rast v vseh sektorjih. Poleg 

tega želijo privabljati tuje investitorje in izobraženo delovno silo, ki bo v prihodnosti ključni 

motor za zagotavljanje razvoja (Jerič 2013). 

V raziskovalnem delu diplomske naloge smo izvedli intervju z direktorjem podjetja 

Omegainvest, d. o. o., ki že dlje časa posluje in deluje na dubajskem trgu. Tako smo dobili 

neposredne  informacije o stanju na njihovem trgu. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Za globalizacijo obstaja mnogo definicij različnih avtorjev, saj je obširen proces, ki ga je 

težko popolnoma opredeliti in pojasniti z samo eno definicijo. Svetličič(2004b)v svojem 

članku Sodobni trendi in izzivi globalizacije opredeljuje proces globalizacije kot proces, ki je 

korenito preoblikoval in spremenil širše okolje, ki se je med seboj globalno povezalo. 

Globalizacija je sklop sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu, ki so posledica 

razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni. V specifično ekonomskem 

kontekstu pa se nanaša na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije in proste trgovine. Glede 

na lastnosti kapitalističnega sistema, ki ga ta nosi že od svojih začetkov pred industrijsko 

revolucijo v 18. stoletju, se globalizacija ne ponavlja kot povsem samostojen pojav, pač pa 

podaljšek ali končna faza teženj kapitalizma. »Globalizacija je povezava med podjetji s sedeži 

iz različnih držav, ki so medsebojno povezana drugače kot le s trgovino prek trga in njegove 

družbeno-ekonomske posledice.« (Svetličič 2004a, 19) 

 »Pojem globalizacija pomeni intenzifikacijo svetovnih družbenih procesov, ki povezujejo 

med seboj tudi najbolj oddaljene kraje na našem planetu.« (Rizman 2008, 17)Po Omanovi 

ekonomski definiciji je globalizacija makroekonomski proces, ki ga poganjajo ekonomske 

sile, zbližuje ekonomsko oddaljenost med narodi in ekonomsko suverenost. Širši pogled na 

pojem globalizacije pa lahko razumemo kot rast trgovine ali števila regionalnih trgovskih 

sporazumov in političnih strategij, ki vodijo k slednjim. Sociološko pa pomeni globalizacija 

homogenizacijo kulture, enakost svetovnih standardov, proizvodov, načina življenja, skupnost 

idej, standardizacijo navad in kot posledico tudi razpršitev družbenega nadzora pri upravljanju 

organizacij (Mlinar 2009, 88). 

Nekatere države so globalizacijo občutile kot zelo pozitiven pojav, druge pa kot  manj 

pozitiven. Krugman je zapisal, da je svet »nepravičen«. »Pravično ali ne, trgovina izboljšuje 

blaginjo trgujočih držav, žrtve take nepravičnosti bi morale biti vedno tako srečne.« 

(Krugman 2001, 98) 

Globalizacija izboljšuje gospodarsko stanje držav, nekaterih bolj kot drugih, vendarle pa 

pušča za seboj tudi poražence. Nekatere države lahko izgubljajo, medtem ko druge dobijo 
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toliko več, da se izgube kompenzirajo in presežejo. Globalizacija krepi makro svetovno 

blaginjo. 

Namen diplomske naloge je ugotoviti in proučiti, kako je proces globalizacije vplival in 

preoblikoval gospodarstvo ZAE - Dubaj. Gospodarstvo ZAE je v veliki meri odvisno od 

proizvodnje nafte in plina, saj so tretji največji proizvajalec na svetu. Njihove trenutne rezerve 

nafte in plina zadoščajo še za približno 100 let črpanja. Kmetijski sektor predstavlja manj kot 

en odstotek BDP in zaposluje sedem odstotkov aktivnega prebivalstva. Industrijski sektor je v 

zadnjih petih letih doživel izjemno rast, še posebno na področju kovinske, pohištvene in 

živilske industrije, proizvodnje aluminija, gradbenega materiala, predelave hrane in gnojil. 

Sektor prispeva približno 61 odstotkov BDP. Storitveni sektor pa obsega približno 38 

odstotkov  BDP. Prevladujejo mednarodna trgovina, letalski prevozi, turizem in finančne 

storitve. ZAE so trenutno v fazi velike ekonomske liberalizacije. Po letu 2003 so ZAE v 

dogovoru z drugimi državami Perzijskega zaliva začeli odpirati prosto-trgovinske cone, ki 

omogočajo 100 odstotno tuje lastništvo in nič davkov, kar pomaga privabljati tuje investitorje. 

Kljub vsemu so nekateri trgi še vedno zaprti, na primer bančni in zavarovalniški (Izvozno 

okno 2013). 

V diplomski nalogi načrtujemo raziskati tudi to, kakšne so možnosti in poslovne priložnosti 

Slovencev oz. slovenskih podjetij na hitro razvijajočem se trgu ZAE, predvsem v Dubaju, 

kako in na kakšen način lahko slovenska podjetja lansirajo svoje izdelke ali storitve ter 

poslovne ideje na njihov trg. Načrtujem proučiti, kakšne so njihove dejanske realne poslovne 

priložnosti.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti, kako je proces globalizacije vplival in 

preoblikoval gospodarstvo ZAE -Dubaj in kakšne so realne poslovne možnosti za slovenska 

podjetja na proučevanem trgu. 

Cilji diplomske naloge so: 

- proučiti pomen in vlogo globalizacije,  

- proučiti vpliv globalizacije na razvoj držav, 

- proučiti vpliv globalizacije na razvoj ZAE, 

- raziskati poslovne priložnosti za slovenska podjetja na trgu ZAE. 

 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi diplomske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- metodo opisovanja ali deskripcije,  

- metodo povzemanja ali kompilacije, 
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- metodo analize, 

- metodo študije primera, 

- metodo sinteze. 

Pri pisanju diplomske naloge sem uporabila primarne in sekundarne vire. Za teoretični del 

sem uporabila deskriptivno metodo, s katero sem opisovala dejstva in procese ter metodo 

kompilacije s povzemanjem stališč in ugotovitev domačih in tujih avtorjev.  

V empiričnem delu sem izvedla tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja 

s predstavnikom podjetja Omegainvest, d. o. o., ki posluje v ZAE-Dubaju. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

Izhajam iz predpostavke, da je globalizacija proces, ki močno vpliva na razvoj in 

konkurenčnost in tudi konkurente, ter da ima pomemben vpliv za hiter razvoj proučevane 

države ZAE -Dubaj. Ključna omejitev je omejitev dostopnosti do posameznih podatkov in 

informacij. 
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2 GLOBALIZACIJA 

Za globalizacijo ali globalizacijski proces obstaja mnogo definicij. Za razumevanje 

kompleksnosti globalizacijskega procesa bom navedla nekaj definicij tega procesa, ki ga 

razlagajo različni avtorji. 

2.1 Vloga in pomen globalizacije 

Kot prvo navajam razlago Svetličiča, ki je obširno raziskoval proces globalizacije: 

Globalizacija je proces, ki je odločno prispeval k odpiranju mej, pretoku kapitala in 

vzpostavljanju svobodnega trga. Globalizacija ima številne definicije. Je večdimenzionalni 

proces, ki vključuje ekonomske, politične, pravne in kulturne sestavine, kakršne skupaj 

tvorijo novo kakovost (Svetličič 1996, 78).  

Podobno globalizacijski proces razlaga Bauman, ki prav tako kot Svetličič pravi, da 

globalizacija odpira meje med državami, oziroma jih briše in države medsebojno povezuje. 

Globalizacija je proces, ki briše meje med državami, ki mednarodno poslujejo in s tem 

spreminja klasično definicijo geografskega izvora izdelka ali storitve, prav tako pa spreminja 

tudi dimenzije procesa konkuriranja. Bauman v svoji knjigi Globalization - The Human 

Consequences, navaja, da je globalizacija prisotna povsod kot neizogibna usoda oziroma 

proces, ki se mu ne moremo izogniti (Bauman 1998, 1). 

Soodvisnosti držav zaradi globalne povezanosti opisujeta Berglez in Zajc. Lahko jo 

definiramo tudi kot medsebojno odvisnost v svetu in nastajanje interakcij na vseh področjih, 

kot so gospodarstvo, politika, kultura, ekologija in tako dalje. Je proces, kjer dogajanje na 

enem koncu sveta vpliva na dogajanje na drugem delu. Globalizacija ima velik učinek na 

pogoje dela, socialno in družbeno življenje, vpliva na naše vrednote in identiteto (Berglez in 

Zajc 2004, 213). 

Stvari, ki jih v vsakodnevnem življenju uporabljamo, kot so avtomobili, hrana, oblačila, 

pohištvo, tehnika, itd.,  prihajajo z različnih koncev sveta. Globalizacija pomeni, da so nam 

dosegljivi čisto vsi viri, sredstva in dobrine sveta. Na primer banan, ki v slovenskem podnebju 

zelo težko uspevajo, odjemalec zaradi globalizacije danes lahko preprosto kupi v trgovini. 

Pod pojmom globalizacija razumemo intenzifikacijo svetovnih družbenih procesov, ki 

povezujejo med seboj tudi najbolj oddaljene kraje na našem planetu (Rizman 2008, 17). 

Globalizacija ni le spontan proces, pač pa tudi stvaritev našega delovanja. Izidi globalizacije 

niso politično nevtralni, večinoma so odvisni od ukrepov politike (Svetličič 2004a, 13). 

Politika ima velik vpliv na globalizacijo, saj politika odloča, v katero in kakšno smer bodo 

globalizacijo usmerili, kje bodo širili mednarodno trgovino, mednarodno poslovanje ter v 
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kolikšni meri. Globalizacija je v veliki večini odvisna od odločitev politike in manj od same 

spontanosti procesa. 

Kot sem že navedla, je globalizacija širok pojem, ki ga je zelo težko opredeliti z eno samo 

definicijo. Navedla sem že kar nekaj različnih definicij mnogih avtorjev, mojo pozornost pa je 

pritegnila definicija avtorja Scholta, ki proces globalizacije konkretno razčleni. Scholte tako 

definicije globalizacije razvršča v pet različnih skupin, in sicer (Svetličič 2004a, 20): 

- globalizacija v pomenu internacionalizacije predstavlja proces naraščajoče mednarodne 

izmenjave in medsebojne odvisnosti, 

- globalizacija kot liberalizacija pomeni odpravljanje ovir med državami oziroma 

mednarodno ekonomsko povezovanje, 

- globalizacija kot univerzalizacija pomeni sintezo kultur in globalni humanizem, 

- globalizacija v pomenu modernizacije ali vesternizacije širi po svetu ključne družbene 

strukture modernosti, kot so kapitalizem, racionalizem, industrijalizem, 

- globalizacija v pomenu deteritorizacije je najbolj razširjena definicija, ki pomeni, da 

družbenega prostora ne obvladujejo več teritorialne razdalje in meje. 

Globalizacija je tako razvrščena prek različnih definicij, saj sam proces globalizacije zajema 

mnoga področja ter jo je težko opredeliti v celoti v eni sami definiciji. Najbolj na splošno 

lahko o globalizaciji rečemo, da je proces, ki je aktiven in se dogaja neprestano ter je povsod 

okoli nas prisoten. Najožje lahko o globalizaciji rečemo, da jo sestavljata dve bistveni 

sestavini: soodvisnost ter mobilnost dejavnikov in blaga, kar je posledica vseh vrst 

ekonomske svobode. To je omogočila informacijsko-komunikacijska revolucija, liberalizacija 

in deregulacija, ki je spodbudila silovito mobilnost blaga, storitev, ne pa toliko delovne sile. 

Tako dogodki na enem koncu sveta bistveno vplivajo na vse države in posameznike na svetu. 

Globalizacija je pomagala oblikovati priložnosti za nekatere ljudi, skupine in države. 

Spremembe se kažejo že v ekonomski preobrazbi, liberalizaciji, tehnoloških spremembah, 

zaostreni konkurenci na trgu blaga in delovne sile. 

Globalizacija pušča za seboj različne učinke in posledice. Zadnje čase je vse bolj pomembno 

spremljati,kaj globalizacija za seboj pušča. Ob raziskovanju njenih vplivov in učinkov se 

pojavlja vedno več nasprotnikov globalizacije. Eno od definicij globalizacije opredeljuje 

Soros, ki globalizacijo enači s prostim pretokom kapitala in povečanjem prevlade svetovnih 

finančnih trgov ter multinacionalnih korporacij nad nacionalnimi gospodarstvi(Soros 2002, 

7). Nekateri opazijo v tem tudi pozitivne vidike, in sicer da lahko globalizacija pomeni tudi 

zmanjšanje ali odpravo vseh ukrepov, vsiljenih od države, s katerimi se omejuje menjava med 

državami, s tem pa pospešuje bolj integriran in kompleksen sistem proizvodnje in menjave. 

Svetličič (2004a, 15)pravi:»Očitno je, da ima globalizacija dvojni značaj. Pri njeni obravnavi 

je torej vedno treba obravnavati sončne in senčne plati, upoštevati pozitivne in negativne 

strani.« 
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Nasprotniki globalizacije so trdno prepričani,da je prav globalizacija kriva za nastanek 

današnje situacije. Raziskovanju področja nasprotnikov globalizacije se je posvetil Palmer, ki 

navaja, da nasprotniki globalizacije, kot so Ralph Nader, Patrick Buchanan, Jean Marie Le 

Pena, menijo, da nihče več ne nosi doma narejenih oblačil, ker so predraga. To pomeni, da je 

delo na primer majevske ženske postalo vrednejše. Tako sedaj namesto tega, da bi ure in ure 

presedela ob ročnih statvah in šivala krila za lastno uporabo, ta čas nameni za šivanje istega 

krila, ki ga proda ženski v Francijo, z iztržkom pa kupi bodisi tri obleke in očala bodisi radio 

ali zdravila za zdravljenje tropske vročice. Seveda pa lahko majevske ženske delajo tudi kaj 

drugega in so si še vedno sposobne kupiti več stvari, ki jih same potrebujejo. Ženske niso 

oropane, le bogatejše postajajo (Palmer 2007, 4). 

Proces globalizacije nas zaradi delitve dela med državami privede do tega, da nam nekatere 

stvari preprosto postanejo predrage, da bi jih proizvedli sami, sploh če zanje nismo 

specializirani. Cenejše za potrošnika je, da takšno stvar kupi drugje. Kot primer navajam 

opremljanje lastnega stanovanja. Da si sami izdelamo pohištvo: stole, mize, omare in tako 

dalje, je za nas v današnjem času to vsekakor dražje, kot če stopimo v trgovino s pohištvom 

slovenskega matičnega pohištvenega ponudnika podjetja Alples, poleg tega pa je še ceneje, če 

iste proizvode kupimo v tujih trgovinah s pohištvom, kot sta na primer IKEA ali DIPO. Tukaj 

pridemo do ključnega vprašanja: ali je boljše spodbujati slovensko gospodarstvo in s tem 

lastni državi polniti proračun oziroma državno blagajno, ali raje ubrati boljšo oziroma cenejšo 

pot za posameznega potrošnika, ne glede na to, da bo slovensko gospodarstvo s tem na dolgi 

rok utrpelo škodo. 

Globalizacija pa ima seveda poleg negativnih učinkov tudi pozitivne. Povečana je globalna 

dostopnost virov, dobrin, storitev, dela in kapitala, ki ji oporo zagotavlja informacijska 

revolucija. Je tudi eden od temeljnih izzivov za tradicionalne evropske družbene, kulturne in 

gospodarske modele ter modele odločanja pa tudi za evropski gospodarski sistem, zlasti 

notranji trg. Globalizacija je skratka enako kot (Svetličič 2004a, 22): 

- večdimenzionalni proces, obsegajoč ekonomske, politične in kulturne prvine, ki skupaj 

tvorijo novo kakovost; 

- globalna internacionalizacija ali vsaj internacionalizacija dejavnosti, kot so trgovina, TNI,  

pogodbene oblike mednarodnega ekonomskega sodelovanja na vseh pomembnih trgih; 

- globalna sopovezanost, ki terja globalno usklajevanje dejavnosti na povsem nov način; 

- proizvodnja enakih izdelkov za domačo porabo in tujino; 

- naraščanje deleža tujih sestavin v proizvodih za domačo porabo in za izvoz. 

Globalizacija torej pomeni čedalje tesnejše gospodarsko in socialno povezovanje sodobnega 

sveta na svetovni ravni. Ta proces se je začel v gospodarstvu, še posebej v industriji, 

bančništvu, zavarovalništvu in trgovini. Najdlje je globalizacija segla v gospodarstvu, kjer so 

s sprostitvijo oziroma liberalizacijo mednarodne trgovine na podlagi »splošnega sporazuma o 

carinah in trgovini« (GATT) in pozneje ob sodelovanju Svetovne trgovinske organizacije 
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(WTO), z odpravo nekaterih finančnih ovir in deregulacijo denarnih trgov ter s povečano 

mobilnostjo kapitala izredno pomnožili stike med proizvajalci v različnih delih sveta. Pri tem 

so trgovski stiki naraščali veliko hitreje kot pa industrijska proizvodnja. H globalizaciji so 

gotovo veliko prispevale mednarodne družbe, ki so z združevanjem, prevzemi ali nakupi 

delnic podjetij ustvarjale na svetovni ravni integrirana proizvodna in prodajna omrežja (Vrišer 

2001, 53). 

Torej ima globalizacija kot proces pozitivne ter negativne učinke na svetovno gospodarstvo 

ter na vsako državo posebej. V spodnji tabeli 1 sem prikazala segmente, za katere je 

globalizacija koristna, in segmente, na katere globalizacija slabo vpliva. Globalizacija 

negativno učinkuje na neizobražene in nekvalificirane delavce, saj so njihova delavna mesta 

ob učinku globalizacijskega procesa vedno bolj ogrožena. Ljudje brez sredstev oziroma 

najrevnejši segment populacije, ki je najbolj odvisen od javnih storitev, izgublja zaradi 

pritiska množične ponudbe delavcev iz manj razvitih držav svoj delavski standard, s tem pa se 

jim posledično znižuje plača in zvišuje možnost izgube delavnih mest.  Mednarodna menjava 

in globalizacija torej vplivata na zaposlovanje in na dohodke. Selitev določenih dejavnosti v 

države z nižjimi dohodki pa, obratno, zmanjšuje povpraševanje v državi investitorici in s tem 

dohodke. Odločilni so dejavniki kot dolgoročno upadanje povpraševanja po neizobraženi 

delovni sili vzporedno s tehnološkim napredkom, in drugič, ker je ponudba teh delavcev 

prevelika ob usihajočem povpraševanju. Posreden dokaz, da vpliv globalizacije ni odločilen, 

je tudi dejstvo, da do ukinjanja delovnih mest in zniževanja plač prihaja tudi v sektorjih, ki ne 

trgujejo mednarodno, npr. nemenjalni sektor. Primerjava neenakosti v dohodkih v menjalnem 

in nemenjalnem sektorju ZDA je pokazala, da je neenakost rasla po približno enakih stopnjah 

v panogah, ki mednarodno veliko trgujejo, in v vseh drugih. Bhagwati opozarja, kako napačna 

je poenostavljena trditev, da je uvoz kriv za nižje dohodke države uvoznice. Globalizacija bi 

vplivala na padec plač nekvalificiranih delavcev v razvitih državah, če bi se vzporedno 

znižale tudi cene uvoženih enostavnih delovno intenzivnih izdelkov v primerjavi s cenami 

izdelkov višje stopnje predelave, tehnološko intenzivnih izdelkov(Svetličič 2013). 
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Preglednica 1: Pozitivni in negativni vplivi globalizacije 

Globalizacija je dobra za: Globalizacija je slaba za: 

Japonsko, Evropo, V. in J. Azijo (do l. 

1997). 

DVR, Afriko (razen Mauritiusa in Botsvane), 

L. Ameriko (razen Čila in Costa Rice). 

Proizvodnjo , profite. Zaposlenost in plače. 

Ljudi, ki imajo sredstva, ki so izobraženi, 

kvalificirani (managerji, inžinerji,…). 

Ljudi brez sredstev, neizobražene in 

nekvalificirane delavce. 

Prožne prilagojevalce. Neprilagodljive. 

Posojilodajalce. Posojilojemalce. 

Tiste, ki so neodvisni od javnih sredstev. Odvisne od javnih sredstev. 

Velike firme. Male firme. 

Moške in močne. Ženske in otroke, šibke, človekovo varnost. 

Globalno kulturo in mir. Lokalne kulture. 

Poslovneže in ekonomiste (zagovornike 

globalizacije). 

Okoljevarstvenike, delavce, zagovornike 

pravic potrošnikov, kmete, verske 

organizacije, zagovornike demokracije 

(nasprotniki globalizacije). 

Vir:Svetličič 2013. 

Globalizacija prav tako močno vpliva in preoblikuje standard v posameznih državah. Dobro 

razvita gospodarstva omogočajo svojim prebivalcem višji življenjski standard, medtem ko v 

manj razvitih oziroma v gospodarstvih v razvoju je življenjski standard nižji. Prek 

globalizacijskega procesa imajo tako nekateri več dela, višje plače in nižje cene, drugi pa so 

ogroženi, saj so njihove plače nizke, možnost zaposlitve pa manjša. Vzroke in posledice 

globalizacije na standard v državah opisujejo tudi Senjur, Jurgetz in Boscarol, ki navajajo, da  

porast nezaposlenosti in zniževanje oziroma stagniranje plač nekvalificiranim delavcem 

poteka sočasno s krepitvijo globalizacije, kar pa ni dokaz za to, da je globalizacija 

povzročitelj zniževanja plač delavcev z nižjo izobrazbo ali brez nje in porasta njihove 

nezaposlenosti ter s tem znižanja socialnega standarda. Vzroki za pritisk globalizacije na trg 

so subjektivni (Senjur, Jurgetz in Boscarol 2007, 7): 

- neprilagajanje okolja, 

- slabe priprave in odločitve, 
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- pogoji tekmovanja in konkurenčnosti ter 

- neznanje/protekcionizem. 

Objektivni dejavniki pa so(Senjur, Jurgetz in Boscarol 2007, 7): 

- uvoz delovne sile, 

- globalizacija trgov, 

- tehnološki razvoj in 

- demografske spremembe. 

Globalizacija oziroma globalno povezano gospodarstvo povsod predstavlja priložnost za 

povečanje splošne produktivnosti in življenjskega standarda, saj lahko vodi k boljši delitvi 

dela med posameznimi državami, tako da omogoča tistim z nižjo ceno delovne sile 

specializacijo za delovno intenzivne naloge, drugim, kjer je strošek dela zelo visok, pa 

zaposlovanje na bolj produktivne načine. Podjetja laže izkoriščajo prednosti večjih ekonomij 

obsega, kapital pa se bo usmerjal v katerokoli državo, ki ponudi najboljše naložbene 

možnosti. Vendar pa kritiki na drugi strani opozarjajo, da bo vpliv globalizacije v mnogih, 

sicer bogatejših državah uničil veliko delovnih mest in znižal plače ali celo z zniževanjem 

plač, davkov, socialnih koristi in nadzora varovanja okolja povzročil tako imenovano »tekmo 

navzdol«, da bi lahko bila podjetja in države dovolj konkurenčna. Tudi vpliva finančnih kriz 

na vse predele sveta ne gre prezreti (The Economist 1997, po Svetličič 2004a, 89). 

O procesu globalizacije in njenih posledicah se ni začelo pisati šele sedaj, temveč so o samih 

učinkih globalizacijskega procesa razpravljali že leta 1997, ko je v reviji The Economist izšel 

članek o napovedi posledic globalizacije. Članek je opozarjal na preobrat svetovnega 

gospodarstva zaradi učinkov, ki so povezani z globalizacijo. O negativnih učinkih 

globalizacije razlaga tudi Stanovnik v svojem članku Plusi in minusi globalizacije. 

Globalizacija je olajšala mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranja denarja, ti stranski 

učinki pa hkrati vodijo do novega nasilja in v napačno, nezaželeno alokacijo sredstev. 

Posledica teh učinkov je torej neizogibno gospodarsko nazadovanje, padec moralnih vrednot 

in družbeni razkroj. Stanovnik poudarja, da zaradi globalizacijskega procesa prav tako pada 

raven varstva okolja, osebni standard in razpoložljivost delovnih mest. Opozarja tudi na 

zanemarjanje mikroekonomskega okolja, in sicer na podjetniško konkurenčnost, rast podjetij 

in socialni kapital kot posledico neučinkovitosti politike mednarodnega denarnega sklada 

(Stanovnik 2014). 

Ne glede na pozitivne ali negativne ocene pa je dejstvo, da se podjetja in države, delujoče v 

globalno povezanem gospodarstvu, morajo znati soočiti s takšnimi ali drugačnimi 

posledicami in učinki globalizacije in vsekakor to vključiti v svoje strateške usmeritve. Žal 

globalizacija kot sam proces ni nekaj, kar se dogaja daleč stran od nas, temveč je proces, ki je 

poteka že ogromno časa in popolnoma prestrukturira in spreminja svetovno gospodarstvo. 

Pomembno je, da smo na proces globalizacije odzivni, tako v njegovih  pozitivnih učinkih kot 
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v negativnih. V vsaki slabi stvari je nekaj dobrega ter v vsaki dobri stvari nekaj slabega, pravi 

izrek starodavne kitajske filozofije. Vprašanje je le, ali to znamo oziroma zmoremo 

prepoznati in obrniti situacijo vedno v svoj prid. 

2.2 Globalizacijski razvojni trendi 

V današnjem poslovnem okolju je za organizacije, da bi bile čim uspešnejše, ključnega 

pomena prilagodljivost dani situaciji in hitra odzivnost in prilagodljivost hitro 

spreminjajočemu se trgu ter potrebam odjemalcev. Spremembe so v današnjem poslovnem 

okolju izjemno hitre, potrebe odjemalcev pa zelo spreminjajoče, zato mora za uspešnost 

organizacija stalno slediti spremembam in razmeram v poslovnem okolju in jih znati 

izkoristiti v svoj prid. 

Dinamika sprememb v svetovnem gospodarstvu se ne zmanjšuje, temveč s hitrostjo raste. Z 

globalizacijo poslovnih trgov, proizvodov in organizacij se je popolnoma preuredilo 

poslovanje, oziroma se je spremenil način poslovanja; nove tehnologije, zmanjšanj prag 

velikosti podjetja in kapitala, ki je potreben za vstop na svetovno tržišče, deregulacije 

sistemov so le nekatere značilnosti sodobnega poslovanja, ki definirajo razvojne trende 

globalizacije. V današnjem obdobju se je odvilo veliko sprememb, razmeroma več v 

primerjavi s celotnimi devetdesetimi leti skupaj. 

Za nastajanje tolikšnih sprememb v poslovnem okolju in življenju na splošno, prav tako za 

pospešitev razvoja globalizacije, pa je bilo potrebnih kar nekaj dejavnikov. Na razvoj nove 

podobe svetovnega gospodarstva so vplivali različni dejavniki. Povečanje števila novo 

nastalih držav, ki so iz zaprtih družbeno-političnih in gospodarskih sistemov, ki so bili vrsto 

let ovira za sproščeno trgovino (npr. Vzhodna Evropa), prešli na mednarodne tržne sisteme. S 

tem procesom so se zmanjšale oziroma razmeroma ukinile carinske ovire. Torej je prišlo do 

liberalizacije in deregulacije. 

Kot drugi dejavnik moram navesti stalni in intenzivni tehnološki razvoj, ki izpopolnjuje in 

lajša področje komunikacij. Pojav in izboljšave informacijske tehnologije, logistike in 

telekomunikacij. 

Ključen dejavnik je tudi odpiranje carinskih meja za pretok izdelkov, storitev, kapitala, 

tehnologije in know-howa, ki ne prinaša samo velikih priložnosti za podjetja na novih trgih, 

temveč hkrati omogočanje konkurentom, da stopajo na domicilne trge teh podjetij. 

Gospodarska intenzivnost oziroma ekspanzija, merjena s stopnjo BDP, se preusmerja od 

razvitih držav v dežele v razvoju, kot so na primer predeli Vzhodne Azije, predvsem arabske 

države ter velik, hitro razvijajoči se gospodarski trg Indije. 
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Povečujejo oziroma spreminjajo se tudi pričakovanja samih odjemalcev, prav tako kot 

industrijskih tudi individualnih, povsod po svetu. Pojavlja se homogenizacija potreb glede 

kakovosti izdelkov, spremljajočih se storitev in cen. 

In ne nazadnje tudi sam obstoj pomembnih regionalnih razlik glede razpoložljivosti surovin, 

materialov in izdelkov, strukture stroškov, stopnje rasti, pridobljenih veščin, ipd. pospešuje 

mednarodno izmenjavo in nastanek prilagojenih oblik sodelovanja, zavezništva in 

partnerstva(Dubrovski 2006, 50). 

 

Slika 1: Dejavniki globalizacije 

Vir:Dubrovski 2006, 50. 

Razvojni trendi globalizacije pospešujejo mednarodno izmenjavo in nastanek prilagojenih 

oblik sodelovanja, kot so strateška zavezništva in partnerstva. Razvoj globalizacije se usmerja 

v preplet različnih gospodarstev, ki tvorijo celoto. Globalna povezanost vseh gospodarstev 

tvori svetovno gospodarstvo v enem. 

Za sodobno globalizacijo so značilni trije ključni trendi: povezana mednarodna proizvodnja, 

spremembe v virih konkurenčnosti, ustvarjanje novih polov rasti in pospešeno oddajanje 

informacijsko-komunikacijskih storitev. Skupaj z velikimi težavami, ki jih globalizacija 

prinaša, kot so neenaka razdelitev prihodkov, bogastva in znanja, hitrost sprememb in njihova 

minljivost, zahtevajo nove odgovore in nove statistične osnove nacionalnih in globalnih 

politik. Da bi bile strategije in politike učinkovite, jih je treba izvajati na ravni posameznikov, 

podjetjih/ustanov in vlad, njihov cilj pa mora biti ustvarjanje ozračja internacionalizacije, 

vključno z ustvarjanjem lastnih multinacionalnih družb, z diverzifikacijo mednarodnega 
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ekonomskega sodelovanja z novimi poli rasti in izkoristiti privabljanje visoko tehniških 

storitev v Slovenijo in njihovo oddajanje v kraje, kjer so stroški nižji (Svetličič 2004b). 

Globalizacijski razvojni trendi silijo podjetja h globalni učinkovitosti na področju nabave, 

raziskav in razvoja, proizvodnje, na področju finančne funkcije, marketinga ter tudi na 

področju človeških virov. Na področju nabave globalizacija usmerja organizacije k 

ustvarjanju globalne mreže različnih dobaviteljev, tako ima posamezna organizacija možnost 

doseči ključne dobavitelje, ki so cenovno ugodnejši, s tem pa pridobi posamezna organizacija 

tudi večjo pogajalsko moč. 

Na področju raziskav in razvoja globalizacijski razvojni trendi usmerjajo organizacijo v 

nenehno ustvarjanje strateških povezav s konkurenti in dobavitelji. Sodobno poslovanje teži k 

sodelovanju oziroma k ustvarjanju skupnih projektnih skupin, prek katerih se lahko 

posamezna organizacija laže in hitreje razvije. Gre za sodelovanje pri bazičnem razvoju, 

standardiziranje komponent, simultani inženiring in lociranje razvojnih enot blizu trga. 

Na področju proizvodnje pa se globalizacijski razvojni trendi nagibajo k racionaliziranju 

proizvodnih obratov, in sicer s prenašanjem manj zahtevne proizvodnje v državo s cenejšo 

delavno silo, medtem ko zahtevno proizvodnjo razdeljujejo v posamezne proizvajalne faze. 

Globalizacijski razvojni trendi težijo na tem področju h globalni optimizaciji, kar pomeni, da 

proizvodnjo tako porazdelijo po svetu, da je za organizacijo le-ta najlažja, najhitrejša  in 

najcenejša. 

Prav k temu teži tudi finančna funkcija, kateri globalizacijski razvojni trendi narekujejo 

optimiranje denarnih tokov in izkoriščanje razlik v ceni kapitala, zniževanje obdavčevanja 

premoženja in dobička s sistemom transfernih cen, izkoriščanje lokalnih finančnih virov za 

naložbe, zavarovanje pred spremembami medvalutnih razmerij in izkoriščanje pozitivnih 

razlik v tečajih valut. 

Pri funkciji marketinga je situacija zaradi globalizacijskega procesa lažja, saj lahko 

organizacija izkoristi vse prednosti globalnega trga za ustvarjanje močne tržne pozicije na 

vseh ključnih trgih. 

Nova ekonomija, ki jo spremljajo in usmerjajo globalizacijski razvojni trendi in je v celoti 

preoblikovana prek globalizacijskega procesa, zahteva visoko stopnjo razvojne sposobnosti in 

prilagodljivosti vseh posameznih organizacij. Hiter tehnološki razvoj, predvsem v 

telekomunikacijski tehnologiji, predstavlja nove razmere poslovanja, kar sili organizacije, 

oziroma jih vodi v nenehno prenovo poslovanja. Reorganiziranost in prenova organizacij pa 

je ključna za uspešno notranje obvladovanje sestavin organizacij in oblikovanja poslovnih 

mrež, prek katerih si organizacija zagotavlja potrebne zunanje vire, ki so nujni za optimalno 

poslovanje in obstoj vsake organizacije. 



14 

3 GLOBALIZACIJA IN RAZVOJ DRŽAV V SVETU 

Svetovno gospodarstvo je ogromna celota povezujočih se gospodarstev vseh globalno 

povezanih držav. Ključni udeleženci v mednarodnih ekonomskih odnosih so države, centralne 

banke, različne mednarodne ustanove in seveda številna različna podjetja. Sodobna podjetja 

vse pogosteje poslujejo na mednarodnih trgih, torej so udeležena v mednarodnem poslovanju. 

Celota njihovih aktivnosti skupaj z državnim usmerjanjem oblikuje mednarodne ekonomske 

odnose za posamezno gospodarstvo. 

3.1 Svetovno gospodarstvo 

Gre za nekakšno obliko delitve dela. Bolj kot si svetovno oziroma globalno uspemo razdeliti 

delo, tem uspešnejši smo lahko. Že v prazgodovini je obstajala naravna delitev dela, ki je 

nastala zaradi naravnih razlik človekovih psihofizičnih sposobnosti v različnih življenjskih 

obdobjih in različnih okoljih. Moški del populacije je imel večjo sposobnost v lovu, 

izdelovanju orožja, orodja, kmetovanju in v podobnih fizičnih delih, medtem ko so ženske, 

otroci ter starci ali telesno šibkejši s svojim delom prispevali k različnim hišnim opravilom, 

vzgoji, izobraževanju, varovanju itd. Temelj delitve dela je, da v družbi vsakdo opravlja svojo 

kar najbolj koristno nalogo po svojih sposobnostih. Z ustrezno delitvijo dela je možno 

ustvariti največji možen dobiček in korist. Prav tako, ko posameznik, podjetje ali država 

ugotovi, katera je njihova ključna sposobnost in s tem prednost, se v njej specializira ter 

doseže spretnost in hitrost pri delu, hkrati pa prihrani čas ter dvigne kakovost. Za podobno 

delitev gre tudi v svetovnem gospodarstvu, kjer se med seboj povežejo različne države, katere 

imajo ena od druge korist in s tem ustvarjajo večji dobiček. 

Svetovno gospodarstvo in mednarodno poslovanje je opisano in razloženo tudi kot 

mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino, ki je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovski način (premiki 

izdelkov, storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način (npr. proizvodnja v 

tujini, kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve državi ali več držav. Netrgovinski 

način, ki hkrati ne bi bil neločljivo povezan še z medsebojnim trgovanjem, je v poslovni 

praksi sila redek primer. Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave 

(tudi zunanje trgovine, mednarodne trgovine), ki vključuje izvozne in uvozne posle v 

najširšem smislu, torej tudi posebne zunanje trgovske posle (Dubrovski 2005, 1). 

Vsekakor ima človeštvo veliko dobrobit od svetovnega gospodarstva, saj v nasprotnem 

primeru ne bi bilo potrebno mednarodno trgovanje. Vzroki oziroma motivi, zakaj se podjetja 

odločajo za mednarodno poslovanje, pa so različni, predvsem se razlikujejo od podjetja do 

podjetja ali celo od izdelka do izdelka. Prvi motiv, ki je povečevanje prihodkov,  je ključen, 

saj sicer svetovnega gospodarstva ne bi bilo. Globalno povezano oziroma svetovno 
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gospodarstvo ima tudi za svetovno prebivalstvo velik pomen. Z mednarodnim trgovanjem 

organizacije laže povečujejo svoje prihodke. Domači trg posamezne organizacije postane 

premajhen, zato možnost povezave organizacije z večjim trgom privede do večje 

izkoriščenosti poslovnih in proizvodnih zmogljivosti in s tem posledično k zniževanju 

stroškov na enoto izdelka. Sorazmerno se povečuje tudi obseg zaposlenih ali pa se jih z 

večanjem trga laže vzdržuje. Z mednarodnim poslovanjem se je skrajšala amortizacijska doba 

stroškov raziskav in razvoja, podaljšala življenjska doba cikla izdelkov ter tudi faza odmiranja 

izdelka. Tveganje se je porazdelilo in razpršilo, odpravili so nevarne odvisnosti od enega ali 

nekaj partnerjev. Med poslovanjem z drugimi državami oziroma tujimi podjetji matično 

podjetje spozna tujo kulturo, pridobi nove informacije, znanja ter izkušnje. Podjetja izboljšajo 

svoje konkurenčne sposobnosti, saj mednarodni konkurenti in kupci zahtevajo nenehno 

izboljševanje konkurenčnosti. Predvsem pa je velik motiv za mednarodno poslovanje rast in 

razvoj podjetij. 

Države se torej med seboj poslovno povezujejo iz več različnih pozitivnih razlogov za razvoj 

lastnega gospodarstva. Vsekakor pa je svetovno gospodarstvo tako ogromno gospodarstvo, da 

ga je le stežka možno popolnoma obvladovati, da bi delovalo v popolnosti. Že v zgodovini 

svetovnega gospodarstva beležimo vzpone in padce ter tudi zlome celotnega gospodarstva, 

kar se posledično pozna v vseh gospodarstvih globalno povezanih držav. 

Na svetovno gospodarstvo vplivajo različni dogodki v zgodovini, sedanjosti ter prav tako 

bodo vplivali tudi v prihodnosti. Svetovno gospodarstvo sta močno zaznamovali prva in druga 

svetovna vojna, ki sta ga zelo opustošili. Potrebovalo je kar nekaj let, da se je znova vrnilo v 

normalni tek. 

Velik svetovni gospodarski zlom se je zgodil v Ameriki, in sicer je bil poimenovan »črni 

petek«. Večina držav je doživela višek industrijskega razvoja v letu 1929. ZDA so imele 

rekordno proizvodnjo, rekordni investicijski vložek in rekordno količino neprodanih 

proizvodov, kar je sprožilo verižno reakcijo. Zaradi teh presežkov so se znižale cene, 

zmanjševala se je proizvodnja, zaradi tega so odpuščali delavce in zato so padle cene 

vrednostnim papirjem. To se je najbolj odrazilo v oktobru 1929, in sicer na tako imenovan 

»črni petek«, 25. oktober 1929, ko se je na Wall Streetu v New Yorku zgodil bančni zlom in 

ZDA so se znašle v hudi gospodarski krizi. Kriza je zajela vse panoge gospodarstva in ves 

svet v naslednjih štirih letih. Najbolj je prizadela delavce, uslužbence in kmete. 

To je bila najhujša in najobsežnejša recesija v 20. stoletju, ki jo zgodovinarji še vedno 

uporabljajo kot zgled za to, kako drastično lahko pade svetovna ekonomija. Posledice so 

zaradi padca cen čutile praktično vse države, še posebej pa mesta, odvisna od težke industrije, 

in kmetijska območja. Obseg mednarodne trgovine se je zmanjšal za polovico do dve tretjini, 

prav tako pa so se znižali tudi osebni dohodki, prihodki od davkov, cene in dobički. Nasliki 

2je grafično prikazan bančni zlom 25. oktobra 1929 v ZDA (A. P. J. 2009). 
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Slika 2: Prikaz bančnega zloma, 25.oktober 1929 v ZDA, »črni petek« 

Vir:Sniper 2014. 

 

Žal smo se tudi danes znašli v obdobju velike gospodarske krize, ki je v letu 2008 zopet 

terjala borzni zlom, zaradi prenapihnjenega delničarskega balona. Ker je gospodarstvo 

globalno povezano, je finančna kriza zajela celotno svetovno gospodarstvo. Popolnoma je 

prizadela Južno Evropo ter prav tako Slovenijo. V svetovnem gospodarstvu so nujno potrebni 

koreniti posegi za ozdravitev gospodarstev in ponovnega zagona svetovne ekonomije.   

Krizno situacijo svetovnega gospodarstva je potrebno na vsak način poskusiti rešiti in jo 

počasi izboljševati, da bi se stanje normaliziralo. Tako ekonomisti oziroma različni 

ekonomski uradi in instituti iščejo različne možnosti kako izplavati iz krize. Prihodnost 

dogodkov v gospodarstvu je nemogoče točno napovedati, zato ekonomisti pripravljajo 

različne možne scenarije. Priprava različnih scenarijev je ključna predvsem zato, da ko se 

zgodi en od scenarijev, imajo ekonomisti že podlago in rešitve zanj. 

Vemo, da se zgodovina skozi čas ponavlja. Ko je bila svetovna ekonomija v zgodovini 

obsojena na propad, so vodilni nastalo situacijo reševali z vojnami. Vojna stanja žal pomenijo 

za določen segment ljudi velik zaslužek in okrepitev, druge segmente prebivalstva pa prisilijo 

v popolno izgubo in nato vnovični zagon celotnega delovanja svetovnega gospodarstva. 

Menim, da je bil v zgodovini človeštva to eden od možnih ukrepov v času finančnih kriz, 

vendar mislim, da so vodilni upravljavci svetovnega gospodarstva danes dovolj zavedni, da se 

v takšno skrajnost ne bodo zopet spuščali. 
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V zgodovini se je prav tako pojavljala hiperinflacija, po mojem mnenju trenutno 

najverjetnejši scenarij na dano situacijo. Vemo, da nam inflacija dnevno znižuje vrednost 

našega denarja. Kot primer: samo nekaj let nazaj, 1. januarja  2007, je bil tečaj zamenjave 

med prejšnjo slovensko valuto tolarjem in sedanjim evrom 1 evro = 239,640 SIT(Banka 

Slovenije 2006) in smo Slovenci izgubili skoraj petdeset odstotkov vrednosti našega denarja. 

V času tolarja je bila cena črne kave približno 100 SIT, s prevzemom evra pa je cena 

poskočila na približno 1 evro. Pred letom 2007 nas je cela pica stala okoli 2 evra, danes pa 

pice pod 7 oziroma 8 evrov ne dobimo nikjer. 

Hiperinflacija se je pojavila že v sistemu stare Jugoslavije, ko so bankovcem le dodajali ničle, 

saj je bila takratna vrednost denarja tako zelo nizka. Če si takrat želel kupiti štruco kruha, si 

zanjo potreboval celo vrečo denarja. Tiskali so ga v nedogled, pri tiskanju je bilo celo 

potrebno zmanjšati številke na bankovcu, saj na bankovcu ni bilo prostora za natis celotne 

številke. 

Vprašanje je, zakaj prihaja do scenarija hiperinflacije. Problem je že v samem tiskanju 

denarja, saj se tiska brez pokritja. Vse odkar je takratni ameriški predsednik Richard Nixon 

leta 1971 ukinil zlati standard, zaradi nezmožnosti financiranja vojne, ki jo je vodil, denar ni 

več vezan na vrednost zlata, kar je privedlo do tiska brez pokritja in posledično do zvišanja 

inflacije ter grožnje hiperinflacije (The Econ Review 2014). 

Hiperinflacija je po mojem mnenju najverjetnejši scenarij, ki se bo zgodil v prihodnosti, 

vendarle ob pregledu gospodarskih napovedi za leto 2014 in 2015 se v zadnjem letu kaže 

izboljšanje svetovnega gospodarstva. Analitiki napovedujejo rast. 

UMAR v jesenski gospodarski napovedi za leto 2013 Sloveniji napoveduje 2,4-odstotno 

krčenje BDP, kar je enako junijski napovedi. Leta 2014 naj bi se BDP znižal za 0,8 odstotka, 

kar je 0,6-odstotne točke slabše od poletne napovedi. Rast naj bi beležili šele leta 2015, in 

sicer 0,4-odstotno (UMAR 2014). 

Na spremembo napovedi je vplivalo kar nekaj dejavnikov ter sprememb v okolju. Kot 

pozitivna okoliščina so nekoliko boljše razmere v mednarodnem okolju, saj prvič po daljšem 

času pričakujejo, da bodo impulzi iz trgovskih partneric za Slovenijo pozitivni. Za območje 

evra v jesenski napovedi za letos pričakujejo nekoliko šibkejši padec gospodarske aktivnosti, 

prihodnje leto, 2015, pa rast (UMAR 2014). 

IMF je tako kot UMAR letošnjo oceno svetovne gospodarske rasti glede na prejšnjo napoved 

znižal za 0,3-odstotne točke, za prihodnje leto pa za 0,2-odstotne točke. Razvita gospodarstva 

bodo v prihodnjem letu dosegla v povprečju dvoodstotno rast, nastajajoči trgi in države v 

razvoju v povprečju petodstotno, gospodarska kondicija območja evra pa bo zaradi težav 

perifernih držav še naprej šibka, okrevanje bo počasno. Med grožnjami za svetovno 

gospodarsko rast IMF izpostavlja tudi visok dolg v vseh razvitih državah, tako imenovano 
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finančno razdrobljenost v območju evra. Evropa lahko težave prepreči z ozdravitvijo 

finančnega sistema in oblikovanjem bančne unije (IMF 2014g). 

Napovedi ekonomskih inštitutov za svetovno gospodarstvo za zdaj še niso najslabše, vendarle 

pa jih popravljajo sproti, saj trenutno gospodarsko stanje zelo niha. Vsi si želimo, da bi vsaj 

leto 2015 pisalo vnovično rast gospodarstva brez vmesnih sankcij, vendar pa moramo biti na 

različne ekonomske ukrepe, če se bodo le-ti izvršili, kar se da dobro vnaprej pripravljeni. 

3.2 Vpliv globalizacije na gospodarstvo posameznih držav 

Razlike v porazdelitvi dohodkov v svetu so opazne in se po raziskavah vedno bolj večajo. 

Prek globalizacijskega procesa je uspelo slabima dvema odstotkoma prebivalstva v svojih 

rokah zadržati večji del svetovnega kapitala. Zaradi razvoja tehnologije, interneta pa je 

upravljanje s tem kapitalom postalo še laže, saj imajo sedaj poleg večine svetovnega kapitala 

v rokah še največje orožje, in to je popoln nadzor nad celotnim prebivalstvom. 

Ključno vlogo pri poglabljanju razlik v svetu igra prav globalizacija. Nastajajo neenakosti 

znotraj držav in neenakosti med samimi prebivalci. Pojavilo se mi je vprašanje, ali je to 

odvisno le od učinka globalizacije ali gre za preplet odpiranja novih gospodarstev in strategij 

držav, uvajanja nove tržne ekonomije, sam zemljepisni položaj, gibanja svetovnih cen in 

podobno. 

Vsekakor je jasno, da ima globalizacija na svetovno gospodarstvo ter države neizogiben vpliv. 

Kot sem že omenila, ob procesu globalizacije gospodarstva doživljajo prav tako pozitivne 

učinke kot negativne. V nadaljevanju bom izpostavila posamezne države, za katere je proces 

globalizacije pozitiven in nekatere države, na katere globalizacija negativno vpliva. 

V Svetličičevi knjigi Globalizacija in neenakomeren razvoj iz leta 2004 sem zasledila 

Maddisonovo razlago, da so v zgodovini človeštva vedno zaostali tisti predeli sveta, tiste 

države, ki so izgubile stik s svetom, ki zbuja dvom v preprosto tezo, da je globalizacija kriva 

za vse. Prav tako so mnogi pripadniki prepričanja, da je globalizacija strogo negativna za 

globalno okolje,ki so v mladosti zagovarjali odcepitev od izkoriščevalskega sveta trga ali pa 

so v njem iskali odgovor za zaostajanje, kasneje, ko so prišli na oblast, začeli svoje države 

odpirati tujemu kapitalu. Nekateri vodilni so svetovali državam odcepitev od svetovnega trga, 

toda tiste, ki so to storile, so se počasneje razvijale od tistih, ki so na svetovnem trgu iskale 

svoje priložnosti (Maddisson 1995, po Svetličič 2004a, 41). 

Globalizacijski proces je torej že v zgodovini stalno preoblikoval gospodarstva. Sam proces 

povezave držav med seboj je imel pozitiven učinek na hitrejši razvoj samih držav prav zaradi 

porazdelitve dela. Dejstvo je, da so tudi najrevnejše države z globalizacijskim procesom 

mnogo pridobile za svoj nadaljnji razvoj. 
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Vpliv globalizacijskega procesa na razvoj držav opisuje tudi Giles (2007), ki se je oprl na 

anketno raziskavo, ki so jo takrat izvedli. Makroekonomsko so bile najprej v primežu DVR, 

ki so v sedemdesetih letih vpile in zahtevale novo mednarodno ekonomsko ureditev, kodeks 

obnašanja transnacionalnih podjetij in podobno. Danes pa se je trend obrnil, saj postaja 

najglasnejši kritik globalizacije javno mnenje v razvitih državah. EU je celo ustanovila 

Evropski globalizacijski sklad s ciljem nevtralizirati negativne učinke globalizacije. V niti eni 

državi, v kateri so izvedli anketo,  niso bili prepričani, da je globalizacija imela v njihovi 

državi več pozitivnih kot negativnih učinkov. Negativna mnenja so prevladovala. Povsem 

očitno je, da ljudje v globalizaciji vidijo krivca ali izgovor za domače razslojevanje, za rastoče 

domače neenakosti, za relativno nižje obdavčitve bogatih, za padajoč delež plač v BDP ob 

strašno visokih galopirajočih plačah in nagradah managerjev. To se jasno kaže tudi v stališčih 

anketirancev, ki močno podpirajo idejo, da naj bo eden od ciljev EU prosta konkurenca, kot 

da je to nekaj drugega kot globalizacija. Zato ne preseneča, da so se anketiranci izjemno 

močno opredelili za omejevanje plač managerjem in za davčne reforme, ki bi bolj obdavčile 

najbogatejše (Giles 2007,po Svetličič 2008). 

Torej globalizacijo različne države različno dojemajo. Vsekakor ima v tem trenutku 

globalizacijski proces več pozitivnih vplivov na nekatera gospodarstva držav ter več 

negativnih kot pozitivnih vplivov na druga gospodarstva držav. EU po Harrisovih anketnih 

raziskavah dojema globalizacijo predvsem negativno in zastrašujoče, medtem ko države v 

razvoju čutijo globalizacijo bolj pozitivno kot negativno. 

 

Slika 3:BDP po državah v letu 2010 

Vir:ECB 2014. 
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Kitajska, Indija, Brazilija, Rusija, Japonska, ZAE ter druge hitro rastoče države bodo po 

raziskavah, analizah in napovedih IMF, še vedno rasle bistveno hitreje kot razvita 

gospodarstva, vendar pa bo rast po pričakovanjih IMF počasnejša od tiste, ki so jo navili v 

zadnjih letih. Kitajska gospodarska rast naj bi bila v letu 2014 7,6-odstotna, prihodnje leto pa 

7,3-odstotna. Rast indijskega gospodarstva naj bi se z letošnjih 3,8odstotka prihodnje leto 

pospešila na 5,1odstotka. Brazilsko gospodarstvo naj bi letos in prihodnje leto raslo le po 2,5-

odstotni stopnji, ruska rast pa naj bi se z letošnjih 1,5 odstotka prihodnje leto okrepila za tri 

odstotke. Japonski IMF za letos napoveduje rast BDP-ja, vendar pa v skladu menijo, da bo 

prihodnje leto upehala za 1,2 odstotka, saj bo prišlo do zategovanja fiskalne politike (IMF 

2014a). 

Prav tako za hitro razvijajoče se gospodarstvo ZAE raziskave napovedujejo pozitivno rast 

gospodarstva. V zadnjih letih so ZAE vsako leto beležili pozitivno rast industrijske 

proizvodnje. V letu 2012 je ta dosegla 3,9 odstotka. Za prihodnja leta je prav tako napovedana 

rast industrijske proizvodnje in sicer za leto 2014 in 2015 celo 3,9 odstotna (Izvozno okno 

2014). 

Za dobro razvita gospodarstva, kot so ZDA, pa IMF za prihodnje leto napoveduje 2,6-

odstotno rast BDP, pod pogojem, da bo konec političnih prepirov okrog proračuna in javnega 

dolga. IMF meni, da bo imelo kratkotrajno zaprtje ameriške vlade le majhne posledice, vendar 

obenem svari, da bo svetovna ekonomija utrpela resno škodo, če ZDA ne bodo pravočasno 

dvignile meje javnega dolga (IMF 2014f). 

IMF ocenjuje, da bosta na prihodnja svetovna gospodarska gibanja vplivali predvsem dve 

zadevi. Prva je pričakovano zategovanje ameriške monetarne politike, saj centralna banka že 

nekaj časa napoveduje umik stimulacijskih ukrepov, kar bo v ZDA zvišalo obresti in kapital 

se bo iz razvijajočega se sveta selil nazaj v gospodarsko najmočnejšo državo na svetu. Druga 

pa je počasnejša rast Kitajske v srednjeročnem obdobju. Stopnja brezposelnosti bo tako v 

razvitih državah kot na Bližnjem Vzhodu in na severu Afrike ostala nedopustno visoka (IMF 

2014f). 

Tako ima globalizacija neposredni vpliv na gospodarstvo vseh globalno povezanih držav. 

Globalizacijski proces je eden od procesov, ki ključno deluje na preoblikovanje gospodarstev 

znotraj posameznih držav. Raziskave in analize različnih ekonomskih inštitutov ter uradov, 

kot so IMF, UMAR, IER, EIPF,kažejo na to, da globalizacija očitno v istem trenutku ni bila 

ter nikoli ne bo pozitivna za vse države hkrati. Globalizacijski proces in sam razvoj 

mednarodne trgovine je bistveni pripomoček za hitrejši razvoj še nerazvitih držav oziroma 

držav, ki so že v razvoju. Postane pa velika težava in nadloga že dobro razvitim 

gospodarstvom. Gre za nekakšno zanko globalizacije in tukaj pridemo do ključnega 

vprašanja,ali je globalizacija pozitivna ali negativna (Kordež 2014). 
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3.3 Razvoj gospodarstva posameznih držav 

Kot sem že v prejšnjem poglavju navedla nekaj raziskav oziroma napovedi IMF za razvoj 

nekaterih gospodarstev v prihodnje, naj še enkrat poudarim, da so zelo zanimiva predvsem 

hitro razvijajoča se gospodarstva, ki ponujajo mnogo poslovnih priložnosti ter privabljajo 

mnoge investitorje. Najhitrejši gospodarski razcvet doživljajo predvsem indijsko, brazilsko, 

rusko, kitajsko, japonsko ter gospodarstvo ZAE. 

Infond BRIC, delniški podsklad Krovnega sklada Infond, nalaga sredstva pretežno v delnice 

družb s sedežem ali pretežnim delom poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji in Kitajski brez 

panožnih omejitev. Te štiri države sodijo med države z najvišjim gospodarskim potencialom v 

svetu (KBMInfond 2014). 

Indijsko gospodarstvo je dvanajsto največje gospodarstvo na svetu po tržnih deviznih tečajih 

in četrto največje po kupni moči. Gospodarske reforme so Indijo preoblikovale v drugo 

najhitrejše rastoče gospodarstvo, kljub temu jo še vedno prizadeva visoka stopnja revščine, 

nepismenosti in nedohranjenosti (Wikipedija 2014). Indija je znižala napoved svoje 

gospodarske rasti za leto 2013 in s tem potrdila velike izzive s katerimi se gospodarstvo 

sooča, ko se trudi vzpodbuditi svojo pešajočo gospodarsko rast. Indijski statistični urad je 

tako napovedal za obdobje, ki se konča 31. marca 2013, napovedal pet odstotno gospodarsko 

rast. Številka je nižja od zadnje, ki so jo objavili mesec prej in je napovedovala 5,5 odstotno 

rast. Glavni ekonomist pri Bank of Baroda, Rupa Rege Nitsure je dejal da je revidirana 

napoved rasti bolj v skladu z realnostjo. Povedal je tudi, da se je kriza industrijskega sektorja 

tako razširila, bolj kot si je kdarkoli upal napovedati. Prav tako izvoz nenehno pada, rast 

dejavnosti , ki niso povezane s pridelavo hrane se upočasnjuje, pa tudi kmetijski sektor ne 

raste po napovedih (FinančniTrgi 2013). 

V svetovnem merilu zanimivo podobo ponuja tudi brazilsko rastoče gospodarstvo. Brazilija je 

država z največjim gospodarstvom v Južni Ameriki. Sicer je imela v letu 2013 manjšo 

gospodarsko rast kot v prejšnjih, vendarle se njeno gospodarstvo razvija še naprej. Brazilsko 

gospodarstvo je tako v treh mesecih od julija do konca septembra 2013, v primerjavi z drugim 

četrtletjem 2012, zraslo le za 0,6 odstotkov. To je kar polovico manjša rast od pričakovanj 

analitikov. Tudi odnosi med podjetji se slabšajo, tako se je skupna masa investicij v obdobju 

zmanjšala za 2 odstotka, rast osebne potrošnje pa se je zvišala za skromnih 0,9 odstotkov. Po 

najnovejših podatkih pa je videti, da se bo v letu 2014 gospodarska rast Brazilije bolj 

približala 1 odstotku, kar je zelo malo glede na lansko rast, ki je znašala 2,7 odstotka in na 

rast iz leta 2010, ki je bila kar 7,5-odstotna (VZPON 2012). 

Kot tretje zanimivo gospodarstvo, ki privablja mnoge podjetnike, da bi uresničili svoje 

poslovne ideje, pa je rusko gospodarstvo. Na žalost pa je rusko gospodarstvo v prvi polovici 

letošnjega leta glede na predhodno šestmesečje zabeležilo ničelno rast. Še donedavna so ruske 

oblasti zatrjevale, da Rusija v nasprotju z območjem evra beleži rast BDP-ja, četudi počasno. 
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Stagnacija ruskega gospodarstva naj bi bila predvsem posledica šibkega izvoza, ta je namreč v 

prvem četrtletju beležil padec, v drugem četrtletju pa je stagniral. Med januarjem in junijem 

2013 je bilo v Rusiji tudi manj investicij kot sicer. Samo junija so se po sezonsko 

neprilagojenih podatkih skrčile za 3,7 odstotka. V letni primerjavi se je ruski BDP v prvem 

četrtletju okrepil za 1,7 odstotka, v drugem četrtletju pa za med 1,6 in 1,9 odstotka. IMF, je že 

revidiral napoved gospodarske rasti Rusije za letošnje leto. Potem ko je sprva ocenjeval, da bo 

3,4-odstotna, po novem pričakuje, da bo dosegla le 2,5-odstotno rast (IMF 2014d). 

Četrto ogromno gospodarstvo, ki je doživelo hiter razvoj, pa je kitajsko gospodarstvo. Kljub 

hitremu gospodarskemu vzponu Kitajske v prejšnjih letih pa se je gospodarska rast kitajskega 

gospodarstva v letu 2013 prav tako upočasnila, saj je padla za 0,2odstotne točke. Oblasti so 

vsekakor bile pripravljene na upočasnitev ter so jo tudi pričakovale. V primerjavi s prvim 

četrtletjem letošnjega leta se je gospodarska rast upočasnila za 0,2 odstotne točke, saj je bila 

rast med januarjem in marcem leta 2013 7,7-odstotna, po upočasnitvi je dosegla le 7,5 

odstotka. Podatki so povsem skladni s pričakovanji analitikov, ki so novo upočasnitev rasti 

napovedali, tako se je Kitajska nanjo lahko pripravila s svojimi gospodarskimi strategijami 

(IMF 2014c). 

Eno od današnjih zanimivih gospodarstev je tudi japonsko gospodarstvo. Prav tako kot 

drugim  navedenim, sicer hitro rastočim, gospodarstvom se tudi japonska gospodarska rast 

upočasnjuje. V drugem četrtletju leta 2013 se je zaradi krize na evro območjuin zmanjšanja 

domače porabe tudi japonska rast upočasnila. BDP se je tako v omenjenem obdobju povečal 

za 0,3 odstotka, kar je precej manj kot 1 odstotek rasti v prvem četrtletju. V primerjavi z 

lanskim obdobjem pa je japonsko gospodarstvo zraslo za 1,3 odstotka. Različne ekonomske 

analize in raziskave napovedujejo, da lahko Japonska v naslednjih mesecih pričakuje 

nadaljnje upočasnjevanje gospodarske rasti, kot posledico trenutnih neugodnih svetovnih 

gospodarskih razmer (IMF 2014b). 

Kot zadnje hitro rastoče gospodarstvo, ki sem ga podrobneje raziskala, pa je gospodarstvo 

ZAE. V letu 2012 so ZAE zabeležili 3,5-odstotno gospodarsko rast. Za leto 2013 so bile 

napovedi analitikov še boljše, in sicer naj bi se gospodarska rast še povišala na 3,7 odstotkov. 

V letu 2014 naj bi gospodarstvo zraslo na 4,6 odstotkov ter v letu 2015 na 5-odstotno 

gospodarsko rast. ZAE ima prav tako enega najvišjih BDP na prebivalca na svetu, ki je v letu 

2012 znašal 38.713 evrov (IMF 2014e). 
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Slika 4:Primerjavagospodarskihgibanjmed ZAE in Slovenijo 

Vir: Izvozno Okno 2014. 

Slika 4 prikazuje BDP na prebivalca od leta 2008 do leta 2015. Primerja ZAE ter Slovenijo. 

Že iz grafa lahko razberemo,da je je gospodarska rast v ZAEv primerjavi s Slovenijo hitrejša. 

BDP na prebivalca v ZAE z leta v leto raste, prav takšna je napoved tudi za leti 2014 ter 2015, 

medtem ko je slovensko gospodarstvo leta 2008 rahlo upadlo in ostaja brez večjih nihanj 

skoraj na isti točki skozi vsa leta, kar kažejo tudi napovedi za 2014. Šele leta 2015 analitiki 

napovedujejo tudi za slovensko gospodarstvo rahlo izboljšanje ter gospodarsko rast. 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da je tudi gospodarstvom, ki danes veljajo za hitro 

razvijajoča se in v katere je smotrno investirati, kot topočne BRIC, delniški podsklad 

krovnega sklada Infond, ki vlaga v Brazilijo, Rusijo, Indijo in Kitajskogospodarska kriza 

upočasnila rast. Gospodarska kriza je neizogibna za vse države, ki so globalno povezane med 

seboj, oziroma bi lahko rekla, da so globalno povezane države soodvisne med seboj. Če se eni 

državi poslabša gospodarsko stanje, se verižno poslabša gospodarstvo tudi drugih globalno 

povezanih držav (Oddelk ZN za javno informiranje 2014). 

Če se spet vrnem v zgodovino in primerjam prazgodovinsko družino iz kamene dobe z 

današnjim svetovnim gospodarstvom, so močni možje in fantje primer današnjih ZDA in EU, 

ki morajo priskrbeti z lovom dovolj hrane za svoje družine,ženske, ki medtem nabirajo sadje, 

zelenjavo ter druga hranila, ob katerih bi vseeno lahko preživeli, če možje ne bi ulovili 

dovolj,pa primer balkanske države ali države Balkana, prav tako Slovenije, in Vzhodne 

Evrope. Slabotni starci  so primer Afrike; le-tile čakajo na pomoč, saj dosti ne morejo 

pripomoči k delu,ker za to nimajo moči. Ne nazadnje pa so otroci, kot primer Brazilija, 

Rusija, Indija, Kitajska, Japonska, ZAE, ki hitro črpajo znanje o lovu, prav tako o nabiranju 
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dodatne hrane,skrbno srkajo informacije in nasvete tudi slabotnih starcev, vendarle pa dokler 

ne zrastejo, rabijo pomoč drugih za svoj razvoj. 

Z delitvijo dela postajamo odvisni eden od drugega. Da bi si države lahko delo razdelile, so se 

morale globalno povezati. Začel je potekati proces globalizacije, ki ima tako svoje prednosti 

kot svoje slabosti. Današnja svetovna kriza je zajela vse države, ki so globalno povezane, zato 

lahko trdim, da je globalizacija eden od razlogov današnjega stanja v svetovnem 

gospodarstvu. 
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4 VPLIV GLOBALIZACIJE NA RAZVOJ ZAE-DUBAJA 

Kot sem že v prejšnjem poglavju navedla, je gospodarstvo ZAE hitro razvijajoče se 

gospodarstvo, kljub današnji gospodarski krizi njegova gospodarska rast še vedno narašča. Je 

eno od zanimivejših gospodarstev, ki s svojo razvojno strategijo spodbuja in privablja različne 

investitorje za svoje nadaljnje razvojne projekte. 

V svoji diplomski nalogi raziskujem pojem oziroma proces globalizacije ter predvsem to, 

kakšen vpliv ima globalizacija na razvoj ZAE, predvsem na mesto Dubaj. Žal so vse 

gospodarske napovedi in analize ekonomistov oziroma analitikov narejene tako, da 

vključujejo celotne ZAE, ne pa mesta Dubaj posebej, zato bom iz analiz sklepala, kakšno naj 

bi bilo dejansko stanje samega Dubaja. 

Glede na to, da različne analize IMF, ministrstvo ZAE za zunanje zadeve in druge ustanove 

ter instituti napovedujejo gospodarsko rast za celotno državo ZAE, posledično tudi rast, lahko 

trdim, da globalizacija še vedno dokaj pozitivno vpliva na gospodarstvo in razvoj ZAE. Poleg 

globalizacije ter posledično večjih možnosti mednarodnih povezav ravno zaradi tega procesa 

pa na gospodarsko rast vpliva tudi dobra vodilna strategija in pogled vnaprej, strukturiranje 

gospodarstva na dolgi rok, ki ga ZAE ima. Vse strategije, ki so značilne za ZAE, so značilne 

tudi za mesto Dubaj. 

4.1 Zgodovinski pregled nastanka ZAE-Dubaja 

Dubaj je ustavna monarhija in je eden od sedmih Emiratov, ki tvorijo federacijo Združenih 

arabskih emiratov. Emir Dubaja in predsednik vlade ZAE ter podpredsednik ZAE je šejk 

Mohammed bin Rashid al Maktoum, ki vlada od leta 1949. Njegov drugi najstarejši sin, šejk 

Hamdan bin Mohammed bin Rashid al Maktoum, pa je kronski princ, dedni naslednik Dubaja 

(UAE Interact 2014). 

Druga mesta Bližnjega Vzhoda imajo bogatejšo zgodovino kot mesto Dubaj, saj se je njegova 

zgodovina začela šele pred slabimi petdesetimi leti z odkritjem nafte, leta 1966. V 16. stoletju 

so evropske države na tej destinaciji, ki ima pomembno lego za prometno pot v Indijo, 

ustanovile trgovske postojanke. Arabska plemena, ki so živela na južni obali Perzijskega 

zaliva, so že v 7. stoletju sprejela islamsko vero za svojo religijo. Zaradi pomembne lege ob 

prometni poti v Indijo so evropske države že v 16. stoletju tu ustanovile trgovske postojanke. 

V 18. stoletju in začetku 19. stoletja sta bila najmočnejša emirata Ras al Haima in Sarjah, ki 

sta se z drugimi šejki bojevala za prevlado. V njihovo bojevanje se je vmešala tudi Velika 

Britanija, ki je bila na strani njunih nasprotnikov. Po napadu na Ras al Haimo leta 1820 so 

Britanci prisilili vse emirate, da so podpisali sporazum, ki prepoveduje vojskovanje na morju 

in piratstvo. Ob koncu 19. stoletja sta postala najmočnejša emirata prav Abu Dhabi in Dubaj. 

S sporazumom leta 1892 je Velika Britanija dobila v zameno za zaščito pred zunanjimi 
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sovražniki odločilen vpliv na zunanjo politiko emiratov in jih spremenila v protektorate. 

Velika Britanija je tako imela na mednarodni pogodbi temelječe pokroviteljstvo, delno oblast 

nad emirati. Po odhodu Velike Britanije leta 1971 se je šest emiratov združilo in ustanovilo 

federacijo ZAE. Leto kasneje se jim je pridružil še emirat Ras al Khaimah (Dubai.com 2014). 

Pred odkritjem nafte je bilo gospodarstvo omejeno na nabiranje biserov, ribištvo, trgovino in 

skromno kmetijstvo. Naftne vire so najprej odkrili v Abu Dhabiju, leta 1958, nato še v 

Dubaju, Šarjahu in Ras al Haimi. Vse večji dotok denarja od prodaje je omogočil hiter 

gospodarski razvoj teh štirih emiratov, drugi emirati pa so ostali odvisni od skromnega 

kmetijstva in ribištva. Med zalivsko vojno, leta 1991, so se pridružili protiiraški koaliciji in 

dejavno sodelovali pri vojaških operacijah (Embassy of the UAE 2014). 

Odkritje nafte je za gospodarstvo Dubaja pomenilo veliko priložnost za rast in razvoj, vendar 

pa so se kljub temu še vedno soočali z velikim deficitom v plačilni bilanci. 

Slika 5 prikazuje, v kakšnem stanju je bilo mesto Dubaj leta 1990, pred začetkom razvijanja 

infrastrukture in vlaganja vanjo, ter leto 1990 primerja z letom 2003. Razlika v infrastrukturi 

je očitna. 

 

 

Slika 5: Primerjava infrastrukture Dubaja leta 1990in leta 2003 

Vir: Arabian tunnelling conference & exhibition 2013. 
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Slika 6: Infrastruktura Dubaja leta 2014 

Vir: Arabian tunnelling conference & exhibition 2014. 

Slika 6 pa prikazuje Dubaj v letošnjem letu, 2014. Opazimo lahko ogromno razliko. 

Infrastruktura Dubaja se iz leta v leto vedno bolj razvija. 

4.2 Značilnosti Dubaja 

ZAE so z nafto bogata obmorska puščavska država na jugovzhodu Arabskega polotoka, ki na 

severu meji na Perzijski zaliv, na severovzhodu na Omanski zaliv in Oman, na katerega meji 

tudi na vzhodu, na jugu in na zahodu pa na Savdsko Arabijo. Državo sestavlja sedem 

Emiratov: Abu Dhabi, Dubaj, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah in Ummal-Qaiwain. 

Združene arabske emirate sestavlja sedem Emiratov, ki imajo skupno zunanjo, gospodarsko in 

obrambno politiko. Vsak emirat pa je ohranil notranjepolitično suverenost. Dubaj in Abu 

Dhabi sta najpremožnejša in finančno najpomembnejša emirata. Največja razlika med njima 

je v naravi naložb oziroma v tem, od kod denar v državo prihaja. V Abu Dhabiju je naftnih 

derivatov na pretek in je to njegov glavni prihodek, medtem ko v Dubaju nafte skorajda več 

ni. Dubaj ima le dve vrtini nafte v Arabskem zalivu. Večina denarja je zato v nepremičninah, 

bančništvu, investicijah, potrošništvu, trgovini in turizmu. Tudi zato so se v času krize 

Dubajčani nekoliko ušteli, saj so preveč kupovali in gradili v času, ko se je vse ustavilo. 

Dolgoročno gledano pa so te naložbe prave in pametnejše od golega zanašanja na nafto. 
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ZAE imajo puščavsko podnebje. Dežela je izjemno sušna, na leto pade manj kot 50 mm dežja 

na kvadratni meter, le v hribovitih območjih na vzhodu do 150 mm. Padavine so v obliki 

neviht, ki pa so lahko večkrat nevarne, saj zaradi prahu in peska iz puščave zmanjšujejo 

vidljivost. Najbolj vroča meseca sta julij in avgust, ko povprečna maksimalna temperatura 

doseže do 48 stopinj Celzija. Najhladnejša meseca sta januar in februar, povprečna 

temperatura takrat niha med 10 in 14 stopinj Celzija (Neubauer in Kladnik 2005, 261). 

 

Slika 7: Zemljevid ZAE 

Vir: Gurteen 2014. 

ZAE mejijo na Omanski zaliv, v katerem je voda globlja in bogata s hranilnimi snovmi, zato 

zagotavlja uspešen ribolov. Prevladujejo nizko ležeče puščave in slane ravnice na povprečni 

nadmorski višini manj kot 150 metrov. Zaledje Emiratov je tako rekoč skoraj nenaseljeno, saj 

je le malo oaz. Kmetijstvo je mogoče le ob namakanju. Leta 2005 je bilo v kmetijskem, 

ribiškem in rudarskem sektorju zaposlenih le 6,7 odstotka prebivalstva. Medtem ko je največji 

del zaposlenih v storitvenem sektorju, kar 57,3 odstotka, pa 26 odstotkov delovno aktivnih 

zaposlujeta gradbeništvo in industrija. Njihove glavne izvozne kmetijske surovine so dateljni, 

ribe, živina in biseri (Neubauer in Kladnik 2005, 261). 

Gospodarsko najpomembnejši dejavnosti sta črpanje in predelava nafte. ZAE imajo približno 

devet odstotkov znanih svetovnih zalog nafte. Južno od mesta Dubaj so ustanovili največje 

umetno pristanišče, angl. Port Rashid, na svetu, ki je postalo glavni prometni terminal. Tudi 

kar zadeva industrijo, proizvajajo najsodobnejšo elektroniko, ki je ena od najbolj prodajanih 

stvari na njihovih bazarjih (Neubauer in Kladnik 2005, 261). 

Uradni jezik je arabščina, kljub temu pa skoraj vsi prebivalci govorijo tudi angleško. Jezik ne 

predstavlja težav ne za turiste in ne za tiste, ki v tej bogati državi iščejo poslovne priložnosti.  
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V Dubaju je glavna religija islam, ki ima velik vpliv na družbeno kulturo. Vera v več pomenih 

vpliva na vsakodnevno življenje. Najbolj se kaže ob enem od glavnih islamskih praznikov, 

ramazanu. Takrat muslimani od zore do mraka ne jedo, zato so tudi restavracije in lokali 

zaprti, saj bi bilo glede na njihovo kulturo nespoštljivo, da bi domačini morali, medtem ko se 

postijo, gledati druge uživati ob hrani. Kljub temu se v Dubaju tudi v tem času lahko dobi vsa 

hrana, vendar jo je nespoštljivo jesti v javnosti. Podobno je z alkoholom, ki je sicer strogo 

prepovedan, vendar se ga še vseeno lahko kupi, potrebno je le izpolniti prošnjo, s katero 

alkohol lahko kupiš v posebnih trgovinah. Vplivi islama se v poslovnem svetu kažejo 

predvsem v tem, da poslovni svet temelji na posvetovanju in sodelovanju. Pred vsakim 

investiranjem poteka dolgo posvetovanje  vlagatelja s svojimi zaposlenimi strokovnjaki, 

glavno besedo na koncu pa ima vlagatelj sam. Islam je sestavljen iz štirih stebrov, dolžnosti, 

katere muslimani izpolnjujejo: pričanje, molitev, post in romanje (Cvitko 2010). 

Imajo svoj poslovni bonton, ki ga strogo upoštevajo. »Vsako poslovno srečanje se začne s 

pozdravom in rokovanjem. Pri rokovanju je pomemben direkten pogled v oči. Kot povsod v 

arabskem svetu se tudi tam moški med pozdravom poljubljajo na lica. Tega ne delajo s 

poslovnimi partnerji in niti z ženskami, ampak le med seboj. Z ženskami se ne rokujejo, še 

posebej ne s tujci, razen če je ženska tista, ki prva ponudi roko. V arabskem svetu velja leva 

roka za nečisto, kazanje podplatov med sedenjem pa velja za nečedno.« (Združenje manager 

2013) Poslovna srečanja in sestanki, na katerih se dogovarjajo izključno o poslih, potekajo v 

podjetjih, v temu namenjenih sejnih sobah. Arabski sveti dan je petek, zato poslovnih srečanj 

ob petkih ni. Poslovna srečanja potekajo ob ponedeljkih v večernih urah, nekje ob 19. ali 20. 

uri. Posebno vlogo v arabskem svetu ima čas, saj lahko nenapovedani družinski obiski 

prekinejo poslovne sestanke in celo pogajanja. Hitrost poslovanja je občutno počasnejša kot v 

Evropi (Združenje manager 2013). 

Davčni sistem ZAE se popolnoma razlikuje od evropskega davčnega sistema. V evropskih 

državah prebivalci preživljajo državo z davki, v Dubaju pa je davčni sistem takšen, da država 

preživlja svoje prebivalce. Državljani niso davčni zavezanci. Edini izjemi sta proizvodnja 

nafte in podružnice tujih bank. 

Dubaj je relativno liberalen, pravila niso tako stroga kot na primer v Savdski Arabiji. 

Dubajčani so zelo strpni do različnih kultur in ver, na kar kaže že to, da z njimi sobiva veliko 

pripadnikov različnih narodov. Kljub liberalnosti Dubaja pa je vseeno potrebno kot tujec 

spoštovati njihovo kulturo, saj v primeru žaljenja njihove kulture lahko sledi tudi zapor. Na 

primer, če državljanu Dubaja pokažeš sredinec, je to že dovolj velika kršitev, da te kaznujejo 

z zaporom. Nespoštovanje kulture je prav tako, če ima dekle gola ramena. Zaželeno je, da ima 

ženska pokrito telo, po nekaterih predelih Dubaja tudi obraz. 

Tudi ženska vloga v Dubaju se razlikuje od vloge ženske v Evropi. Neformalno velja, da 

muslimani raje poslujejo z moškimi kot z ženskami. Več deklet kot fantov v Dubaju ima 
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visoko izobrazbo, vendar odločitev, ali se bo ženska zaposlila ali ne, sprejme celotna družina. 

V zadnjem času si vse več deklet želi delati, že zato, da bi presegle verske in kulturne norme. 

Dubajčani imajo brezplačno zdravstveno varstvo, ne glede na to, da niso davčni zavezanci. 

Izobraževalni sistem imajo ZAE zelo dober. Zaradi visokega standarda je osnovna in srednja 

šola brezplačna za vse državljane. Vse izobražujejo po arabskem predmetniku. Angleščina je 

osnovni jezik, na voljo pa so tudi francoske in nemške šole. 

Kljub velikim spremembam in sodobni tehnologiji so prebivalci ohranili smisel za tradicijo. 

Še vedno tako kot v preteklosti prirejajo tekme s kamelami v puščavi. Primerno trendu so se 

seveda spremenile cene tekmovalnih živali. Lastniki zmagovalnih živali pa dobijo ustrezne 

dobitke, kot so športni avtomobili ali puščavska vozila s pogonom na štiri kolesa. Lov z 

dresiranimi sokoli je šport za bogate moške. Divjad se odpravijo lovit v puščavo na način 

svojih prednikov, le da to počnejo v vozilih s pogonom na štiri kolesa. Nekoč so lovili s 

sokoli zato, da so lahko prehranili družino, danes pa je to samo še priljubljen konjiček (Krušič 

1994, 151). 

4.3 Strategije razvoja Dubaja 

Razvojne strategije mesta Dubaj so se razvile na podlagi zgodovine mesta. Gospodarski 

razvoj in strategije razvoja Dubaja so se začele izvajati že pred letom 1971, preden je Dubaj 

pristopil k federaciji. Državne oblasti so se odločile, da se bodo najprej osredotočili na 

razvijanje osnove za gospodarsko rast, torej na raznolikost investiranja v makro-

infrastrukturne projekte. Na začetku še niso imeli naftnih prihodkov, zato si je takratni 

vladajoči šejk Shaykh Rashid al Maktoum, tako imenovani oče Dubaja, leta 1960 izposodil 

velike vsote denarja od Kuvajta in začel s poglabljanjem morskega dna v Zalivu (ang. 

Dubaicreek). Zaliv, ki je bil razdeljen na dva dela, je imel dve glavni mesti: Dubaj in Deira. V 

začetku 20. stoletja  je služil za pristajanje manjših ladjic, ki so raztovarjale z velikih ladij, ki 

zaradi plitvine niso mogle priti do obale. S poglobitvijo so tu lahko pristale tudi večje ladje. 

Zaliv je bil pomemben tudi zaradi plitve in tople vode, kar je domačinom omogočalo uspešen 

ribolov (Cvitko 2010). Leta 1960 so začeli  izvajati tudi gospodarski program, ki je bil 

namenjen ustanovitvi mednarodne trgovine. Rezultat poglobljenega dna zaliva in 

gospodarskega programa je bilo drastično izboljšanje trgovanja. Zgradili so mednarodno 

pristanišče (ang. Port Rashid), ki je postalo pomembno trgovsko središče, specializirano za 

pretovarjanje s čezoceanskih ladij na številne tradicionalne ladjice (Združenje manager 2013). 

Z odkritjem naftnih nahajališč je v državo začel pritekati denar, ki so ga leta 1969 začeli 

vlagati v težko industrijo, kot sta denimo proizvodnja aluminija in razsoljevanje površin. 

Rashidova strategija je temeljila predvsem na raznolikosti ponudbe. Leta 1980 so dosegli 

velik napredek v turizmu, kapacitete hotelov pa so se močno povečevale. Sledil je razvoj 

prestižne letalske družbe, Emirates Airlines, katere namen je bil še dodatno privabljanje 
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obiskovalcev z vsega sveta. Ustanovili so tudi prosto cono. Znotraj proste cone lahko podjetja 

delujejo v liberalnem okolju, kjer lahko ustanovijo in imajo lastna podjetja. Letališče ter 

bližina industrijske cone pa sta omogočila nadaljnjo modernizacijo in diverzifikacijo 

(DeNicola 2005). 

Leta 1990 je šejk Shaykh Rashid umrl, agresivno strategijo Dubaja pa je nadaljeval njegov sin 

Shaykh Mohammed. Sin Mohammed, poslovni in politični genij, je skrbel, da je dežela 

privabljala več milijard dolarjev vrednih tujih investicij, s katerimi gradi čudesa nove dobe. 

Turizem je promoviral z različnimi športnimi igrami, kot je na primer golf turnir, Dubai 

Summer Classic, z različnimi festivali, kot je na primer festival nakupovanja, Dubai Shopping 

Festival, ter podobnimi dogodki in festivali. Začel je graditi tudi hotel v obliki jadra, ki je zelo 

hitro postal najbolj prepoznaven in široko razširjen simbol Dubaja. Shaykh Mohammed je 

prav tako odobril oblikovanje novih turističnih znamenitosti, kot so Dubai Land, Palm 

Islands, ter podobne znamenitosti (DeNicola 2005). 

4.4 Vloga Dubaja v svetu 

Po raziskavah sodeč, je razvil Dubaj močno gospodarstvo, ki ima v svetovnem gospodarstvu 

veliko vlogo. IMD uvrstil Dubaj na 8. mesto najbolj konkurenčnih gospodarstev sveta od 60 

gospodarstev, vključenih v raziskavo, ki je bila izvedena letošnjega leta 2014 (IMD 2014). 

Učinkovitost vlade je ena od najbolj uspešnih v svetu, in je na 9. mestu. Glede na davčno 

politiko se je Dubaj uvrstil na prvo mesto, glede politike zaposlovanja pa na drugo mesto. 

Glede na odzivnost politike vlade na spremembe se je uvrstil na tretje mesto, na četrto mesto 

pa z upravljanjem z javnimi financami. Ekonomisti pravijo, da je to bolj konkurenčno 

gospodarstvo kot Japonska, Nemčija, Francija in Nova Zelandija in da velja za najbolj 

konkurenčno gospodarstvo v Srednji Aziji (AlBawaba 2000). 

Dubaj se zaveda, da je konkurenčnost v svetu ključnega pomena. Konkurenčnost 

gospodarstva je odvisna od produktivnosti delovne sile in dobrega poslovnega okolja. 

Kombinacija teh dveh dejavnikov lahko omogoči rast podjetja in oblikuje privlačno okolje za 

investicije. Na delovnem mestu sta inovativnost in spretnost ključna dejavnika pri doseganju 

visoke produktivnosti. Iz tega razloga je bil leta 2003 ustanovljen DDC, ki skrbi za 

povečevanje konkurenčnosti. Člani DCC so predstavniki emiratov, predsedniki zunanje 

trgovine, izobraževanja, minister za gospodarstvo itd. (Dubai Economic Council 2014). 

DDC je bil ustanovljen za področje raziskav in razvoja. Zadnjih nekaj let je Dubaj sinonim za 

visoko gospodarsko rast in uspešen poslovni svet med Zalivskimi državami. DCC izdaja 

Annual Competitiveness Report, ki je pomembno orodje pri poročanju in pomemben dejavnik 

za rast in razvoj pri sprejemanju pomembnih odločitev, saj vsebuje ključne podatke o 

konkurenčnem položaju Dubaja. To je eno od pomembnejših poročil DCC, poleg tega 

izdajajo še Dubai Competitiveness Observatory, Industry Specific Competitiveness Report in 

podobna poročila, pomembna za razvoj gospodarstva. Prav tako mora DCC razvijati projekte, 
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da bi bilo gospodarstvo čim uspešnejše. DCC pomaga sektorjem pri doseganju strateškega 

plana, ki so si ga zastavili v dubajskem strateškem načrtu (The Arab Center for the 

Development of the rule of Law and Integrity 2014). Prav tako mora organizacija DCC 

skrbeti za nacionalno in regionalno konkurenčnost. DCC je odgovoren za ustanovitev CLP za 

Srednjo Azijo. Aktivnosti CPL so neodvisne analize in raziskave za ključne dejavnike 

konkurenčnosti, posrednik za dialoge in koordinacijo, kar zadeva internetno objavljanje, 

širjenje izobraževalnih programov in podobno (Dubai Economic Council 2014). 

Prav konkurenčnost gospodarstva je ključna sestavina, ki postavlja in uvršča posamezne 

države v svetu na svetovno konkurenčno lestvico. Konkurenčnost ima veliko različnih 

definicij in prav tako veliko različnih oblik ter metod merjenja. Pregledala sem podatke in 

analize iz podatkovnih baz IMD in analize, ki jih podaja WEF. 

WEF definira konkurenčnost kot merljivo sposobnost proizvodnje in trženja mednarodno 

konkurenčnih izdelkov in storitev na način, ki prebivalcem ob stalnem razvoju zagotavlja 

sprejemljiv življenjski standard (World Economic Forum 2014a). 

Obstajajo tudi različni indeksi, prek katerih se določa konkurenčnost posameznega 

gospodarstva. Oprla sem se na indeks Doing Business, ki ga je izdala Svetovna banka, ter FDI  

indeks, ki ga sestavlja podjetje A.T. Kearny. 

Indeks Doing Business je indeks, s katerim Svetovna banka ocenjuje konkurenčnost nekega 

gospodarstva. Izračuna ga na podlagi desetih spremenljivk: časa, ki je potreben za ustanovitev 

podjetja, ravnanja z zaposlenimi, obdavčenosti podjetij, pridobivanja kreditov itd. ZAE je na 

23. mestu. Najbolje je uvrščen v postavki, ki se navezuje na registracijo lastništva (11. mesto) 

(World Bank Group 2014). 

Na sliki 8 so prikazani rezultati oziroma mesto razvrščanja po različnih indeksih, ki so jih 

izdelale različne organizacije. Za primerjavo trenutno razvijajočega se gospodarstva ZAE sem 

vzela velesilo z močnim gospodarstvom, ZDA, in za boljše razumevanje raziskav tudi našo 

državo Slovenijo.  Ne glede na indeks in organizacijo, ki je izvedla raziskavo, lahko rečemo, 

da so v večini pogledov ZAE dobro umeščeni. Ekonomska svoboda ZAE z vsakim letom bolj 

lovi rezultate velesil sveta. Kot kažejo rezultati,so ZAE prav tako uspešni v konkurenci na 

svetovnem trgu in vsekakor tudi varna država, kar nam nakazuje beli stolpec, ki se približuje 

varnosti v naši državi Sloveniji -črni stolpec. Prav tako so raziskave pokazale, da imajo ZAE 

visok indeks zaznavanja korupcije v primerjavi z ZDA in Slovenijo, kar je prav tako ključna 

stvar za dobro gospodarstvo države. 
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Slika 8: Primerjava umeščenosti ZAE, ZDA in Slovenije 

Slika 8prikazuje primerjavo ZAE, ZDA in Slovenije v ekonomski svobodi države, zaznavanju 

korupcije v državi, konkurenčnosti na svetovnem trgu in varnosti v posamezni državi. Na 

ordinatni osi so enote, po katerih so ovrednoteni: indeks ekonomske svobode, indeks 

zaznavanja korupcije, indeks konkurenčnosti na svetovnem trgu in indeks varnosti v državi. 

Heritage Foundation je ekonomska ustanova, ki izdaja analize o ekonomski svobodi različnih 

držav. Zajema ekonomsko svobodo s področja trgovinske politike, davkov, monetarne 

politike, naložb in lastniške pravice. ZAE so bili glede na analizo  v letu 2013 na 28. mestu. 

Indeks je znašal 71,4 točke, kar je za 0,3 točke višje kot v preteklem letu (2012), in to zaradi 

reform, ki so jih ZAE nedavno izpeljali, predvsem na področju poslovne svobode (Heritage 

Foundation 2014). 

Indeks zaznavanja korupcije je objavila mednarodna nevladna organizacija Transparency 

International. Indeks zaznava korupcijo, ki obstaja med javnimi uslužbenci in politiki. 

Organizacija opredeljuje korupcijo kot zlorabo javnega položaja za zasebno korist. ZAE se 

nahajajo na 26. mestu,kar nakazuje še kar visoko korupcijo v državi (Transparency 

International Organization 2014a). 
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Kot sem navedla že prej,je WEF izdelal indeks konkurenčnosti, in sicer GCI. GCI povezuje 

različne komponente, ki sestavljajo kompleksno celoto, kateri se reče konkurenčnost. 

Sestavljen je iz dvanajstih različnih komponent:institucije, infrastrukture, makroekonomske 

stabilnosti gospodarstva, visoke izobraženosti, blagovne učinkovitosti trga, zdravja in 

primarne izobrazbe, učinkovitosti trga dela, velikosti trga, finančne sofisticiranosti, poslovne 

sofisticiranosti, tehnološke berljivosti in inovacij (World Economic Forum 2014a). 

Indeks GCI za obdobje 2012 - 2013 je uvrstil ZAE na 19. mesto, kar kaže, da je gospodarstvo 

Dubaja gledano v svetovnem merilu relativno konkurenčno. Ob pregledu GCI indeksov, ki so 

bili izdelani za prejšnja leta, lahko trdim, da se konkurenčni položaj ZAE vsaj v zadnjih letih 

konstantno izboljšuje (World Economic Forum 2014a). 

Za dobro razumevanje gospodarstva Dubaja kot samostojne enote države ZAE sem izdelala 

SWOT analizo. Prek te analize sem podala prednosti, slabosti, priložnosti in potencialne 

grožnje za mesto Dubaj. SWOT analiza sistematično opredeli prednosti, slabosti, priložnosti 

in nevarnosti, s katerimi se podjetje oziroma država sooča. Temelji na predpostavki, da 

učinkovita strategija maksimizira prednosti in priložnosti ter minimizira slabosti in 

nevarnosti. 

Preglednica 2: SPIN analiza mesta Dubaj 

Prednosti Slabosti 

· sposobnost za sprejemanje hitrih odločitev 

· naravni neobnovljivi vir-nafta 

· ZAE je neodvisna država, ki ima svojo 

suverenost 

· zalivske države imajo dobro organizirano 

medsebojno sodelovanje 

· varno okolje 

· svojevrstna in raznolika arhitektura 

· v ZAE živi le 20 odstotkov narodnega 

prebivalstva 

· podnebje-suhoparna puščava 

· omejenost izvoza na samo nekaj trgovinskih 

partnerjev 

· veliko onesnaževanje okolja 

· zaradi podnebja je za širitev Dubaja potreben 

velik finančni vložek 

· korupcija 

Priložnosti Potencialne grožnje 

· Dubaj je priložnost za tuje investitorje 

· priložnost za povečanje ekskluzivnega trga z 

raznoliko ponudbo 

· priložnost utrditve položaja v mednarodni 

konkurenci 

· priložnost postati vodilni finančni center, 

logistično-distribucijski center med Vzhodno 

Azijo, Evropo in Ameriko 

· priložnost razviti turizem po začrtanih 

smernicah 

· notranja konkurenca– Abu Dhabi in Qatar 

· zunanja konkurenca-Singapur in Hong Kong 

· nespametno investiranje lahko privede Dubaj 

do makroekonomske nestabilnosti 

· terorizem in vojna-vpliv na predstavo 

oziroma sliko o Srednji Aziji 

· omejeno delovanje medijev 

· negativna slika Srednje Azije-terorizem  
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Če začnem s prednostmi Dubaja, je vsekakor med prvimi prednostmi Dubaja njegova 

sposobnost za sprejemanje hitrih odločitev. Dubaj je absolutna monarhija pod dedno oblastjo 

domačih vladarskih rodbin. Od leta 1833 mu vlada dinastija Al Maktoum, poglavitno in 

zadnjo besedo ima šejk. Politične stranke niso dovoljene, tako so odločitve lahko hitro 

sprejete. Značilna so dolgotrajna vladanja določene dinastije, v povprečju 23 let.  

Med pomembnejšimi prednostmi je njihov naravni neobnovljivi vir, imenovan nafta. Z 

naftnimi prihodki so se ZAE povzpeli med najbolj razvite države sveta, ustanovili so eno od 

uspešnejših gospodarstev sveta. Dubaj je denar vlagal in tako ustvaril infrastrukturo ter 

poslovno okolje, ki danes privlači številne tuje investitorje, ter prav tako samo okolje 

privablja mnoge turiste. 

ZAE so ustanovljeni kot neodvisna država, ki ima svojo suverenost. Cilj je še naprej ohranjati 

neodvisnost, suverenost, varnost in stabilnost svojih podjetij, prav tako želijo zaščititi pravice 

ter svoboščine svojih državljanov. Zalivske države imajo dobro organizirano medsebojno 

sodelovanje. Šest držav je leta 1981 ustanovilo GCC,  tvorijo ga naslednje države: ZAE, 

Savdska Arabija, Oman, Katar, Kuvajt in Bahrajn. Rešitve, ki jih sprejemajo, se nanašajo 

predvsem na skupno carinsko unijo GCC, enoten notranji trg, razvoj tehnologije, informatike, 

poenotenje komunikacijskih poti in monetarno ter ekonomsko unijo (Murn 2007). 

Vsekakor je velika prednost ZAE tudi varno okolje. Emirati so na 36. mestu na lestvici 

najbolj varnih držav na svetu (Vision of Humanity 2013). Imajo hitro in učinkovito, predvsem 

pa strogo policijo. Sodni sistem je učinkovit. Za turiste velja Dubaj za varno državo, kar je 

tudi velik cilj Dubaja, velika prednost za njihov turizem. Vsekakor pa je vendarle potrebno 

upoštevati njihova muslimanska načela in spoštovati njihovo kulturo. 

Prednost Dubaja je prav tako v svojevrstni ter raznoliki infrastrukturi. Infrastruktura Dubaja je 

prava atrakcija za turiste in sam razvoj turizma. Prestižni hoteli s plažami, otoki v obliki palm 

ali sveta, smučiščem itd. predstavljajo pravo priložnost sprostitve za turiste, željne zabave, 

raziskovanja in atraktivnih športov. Dubaj pokriva kar 70 odstotkov vseh hotelskih kapacitet v 

ZAE. V letu 2005 je Dubaj beležil 6,1 milijona hotelskih turistov, njihov cilj pa je 15 

milijonov (Murn 2007). 

Če iz prednosti preidem na slabosti Dubaja, je za začetek potrebno omeniti že samo slabost, ki 

so jo povzeli Dubajčani, in sicer negativna slika Srednje Azije zaradi negativnih izkušenj s 

terorizmom. 

Naslednja slabost Dubaja je tudi v sestavi prebivalstva, saj v ZAE živi le 20 odstotkov 

narodnega prebivalstva, vse drugo so delavci na začasnem delu in njihovi svojci. Pojavlja se 

problem, saj domača delovna sila zaradi velikega pritoka migrantov ostaja brez služb. Po 

podatkih World Migrant Stock je bilo leta 2011 kar 73 odstotkov migrantov v celotni 

populaciji ZAE. Po ocenah IMF in Svetovne banke je nezaposlenost domače delovne sile 
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velik problem v arabskem svetu sploh, predvsem zaradi nizke stopnje zaposljivosti žensk ter 

nizke stopnje izobrazbene strukture (World population Review 2014). 

Tako za Dubaj kot za  ZAE sploh je problem podnebje. Suhoparna puščava pomeni veliko 

oviro pri kmetijstvu. ZAE imajo 247.000 hektarov njiv in trajnih nasadov, 3 odstotke od 

celotne površine, ter 305.000 hektarov skromnih pašnikov, 3,6 odstotka pašnikov, katere 

umetno namakajo s podtalnico in vodo iz tovarn za razsoljevanje morske vode. Država s 

subvencijami spodbuja pridelavo hrane. Kar 85 odstotkov hrane je uvožene. Sami izvažajo 

dateljne in povrtnine. Panoga ribištva se tradicionalno ohranja, delovni ulov je 117.000 ton v 

letu 2012, vendar ta zaradi prekomernega lovljenja upada. 

Slabost Dubaja predstavlja  tudi omejenost izvoza na samo nekaj trgovinskih partnerjev, kar 

lahko prinese negativne posledice za gospodarstvo, saj lahko zaniha povpraševanje v 

trgovinskih partnericah (Dubai Exports 2014). 

Privabljanje investitorjev in turistov je vsekakor velika prednost za Dubaj. Kot sem že 

omenila, je Dubaj nekakšna oaza infrastrukture, še posebej veliko je le-te na področju 

transporta, kar posledično pripelje tudi do manjše slabosti v tej veliki prednosti, in sicer 

povzroča onesnaževanje okolja. 

Prav tako je slabost Dubaja njegova majhnost. Gre za veliko razkošje, ki privablja vse več 

ljudi in investitorjev, vendar pa je Dubaj oaza sredi puščave. Vsaka širitev mesta zahteva 

velik poseg v naravo in spremembo le-te, prav tako pa zahteva ogromen finančni vložek. 

Dubaj kot oaza razkošja in hitro razvijajočega se gospodarstva, turističnih atrakcij in vaba za 

investitorje ima vsekakor tudi dobre priložnosti za nadaljnji razvoj. Z naraščanjem investicij 

narašča tudi priložnost za zaposlovanje, tako za domačine kot za emigrante. V čim večji meri 

želijo vključiti domačo delovno silo v gospodarstvo ter povečati ugled univerz in dotok tujih 

študentov. Ta priložnost z dobro strategijo managementa bi uspela v veliki meri rešiti prav 

eno večjih slabosti Dubaja glede nezaposlenosti domače delovne sile. 

Kot sem že večkrat omenila, Dubaj predstavlja priložnost za tuje investitorje. Prizadeva si še 

v prihodnje voditi politiko v smeri diverzifikacije gospodarstva, to pa pomeni velik in 

raznolik trg za tuje vlagatelje. Dubaj želi s tem utrditi svoj položaj v mednarodni konkurenci. 

Dubaj ima prav tako veliko priložnost za povečanje ekskluzivnega trga z raznoliko ponudbo. 

Izkoristiti želijo nafto in zemeljski plin, dokler ga še lahko. Svojo strategijo nadaljnjega 

razvoja pa usmerjajo v naftni sektor. Izkoristiti želijo ugoden strateški položaj in postati 

vodilni finančni center. ZAE želijo postati logistično-distribucijski center med Vzhodno 

Azijo, Evropo in Ameriko. Turizem bodo razvijali še naprej po začrtanih smernicah. 

Vendarle Dubaj nima le dobrih priložnosti, marveč tudi nekaj groženj oziroma nevarnosti, na 

katere mora paziti, se jim izogniti ali jih obrniti v svoj prid. Veliko grožnjo Dubaju 
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predstavljata notranja konkurenca, Abu Dhabi in Qatar,in zunanja, Singapur in Hong Kong. Z 

ozirom na to, da ima gospodarstvo Dubaja že visoko mejo absorbcije kapitala, bi vsako 

nespametno investiranje lahko privedlo do makroekonomske nestabilnosti, kar bi lahko zelo 

poslabšalo konkurenčni položaj Dubaja. 

Terorizem in vojna lahko negativno vplivata na sliko o Srednji Aziji in ZAE. Omejeno je tudi 

delovanje medijev. Na splošno za islam velja, da je prepovedano investirati v podjetja, ki jih 

imajo  za nezakonita: medijska podjetja, ki širijo trače in pornografijo. Vendar se že čuti, da je 

vera v poslu vse manj prisotna. V Dubaju so ustanovili Medijski center DMC, kjer so možne 

vse vrste komunikacije, tu imajo sedeže medijske in marketinške hiše, založništva, tiskarne 

itd. (Dubai Media City 2014). 

Prav tako je ena od groženj Dubaju tudi sama korupcija. Arabske države so na splošno 

izpostavljene tej grožnji. Korupcija izvira iz političnega vrha, in sicer iz rentništva. To pomeni 

nezakonito opravljanje z gospodarskim okoljem in nezakonito prejemanje ekonomske rente. 

V arabskih državah se največja korupcija dogaja pri sprejemanju velikih podkupnin za 

gradnjo naftnih rafinerij (Transparency International Organization 2014b). 

 

Slika 9: Indeks korupcije držav v letu 2010 

Vir: JLL 2010. 

Če na kratko povzamem vlogo Dubaja v svetu, bi rekla, da je Dubaj trenutno svetovna 

atrakcija za investitorje, tako za samo poslovanje kot za turizem ipd. Razvoju Dubaja 

omogoča takšen vzpon izjemno hitro razvijajoče se gospodarstvo, predvsem z dobro razvojno 

strategijo. Z vsemi preddispozicijami ter prednostmi in priložnostmi sledi Dubaj svetovnim 

velesilam. Vsa zasluga takšnega razvoja, predvsem pa grajenje gospodarstva na dolgi rok, gre 

odločitvam vodilnega. Če Dubaj ne bi vlagal toliko v infrastrukturo in s tem privabljal 

investitorje ter razvijal turizem, bi njegovo gospodarstvo prej ali slej upadlo prav tako kot 

njihove zaloge nafte. 
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4.5 Strateški razvoj Dubaja v prihodnosti 

Strateški razvoj mesta Dubaj se bo tudi v bodoče nadaljeval v smeri diverzifikacije oziroma 

razpršitve gospodarstva na ključne panoge, ki za mesto pomenijo razvoj in prihodnost. Ker se 

Dubaj zaveda pomembnosti diverzifikacije gospodarstva, bo strateško usmeril vse svoje sile v 

uresničitev plana, kljub gospodarski finančni krizi, v kateri se je tudi sam znašel. Njihov 

namen je preusmeriti prihodke od naftnega sektorja in zemeljskega plina v turistični sektor, 

transport, finančni sektor in gradbeništvo. Prav tako sledijo namenu spodbujanja liberalizacije 

gospodarstva in razvoj zasebnega sektorja ter podjetništva. 

Dubaj si želi predvsem ekonomske rasti. Za čimprejšnjo uresničitev svojih planov pa so 

potrebovali dobro sestavljen in preučen strateški plan, ki teži k ohranitvi realne letne rasti 

BDP-ja in k njegovemu povečevanju v nadaljnjih letih. Prav tako je cilj mesta Dubaj povečati 

delavno produktivnost in s tem postati še konkurenčnejši v svetu (Supply Chain & Logistics 

Group 2014). 

Razvojna strategija Dubaja za doseganje ciljev temelji na kombinaciji petih sektorjev: 

trgovini, turizmu, gradbeništvu, storitvenemu in finančnemu sektorju. Sektorji so 

identificirani s trenutnim statusom, mednarodno konkurenčnostjo, z možnostjo razvoja in 

lokalne razpoložljivosti. Rast sektorjev je mogoča ob paralelni rasti naslednjih dejavnikov 

(Supply Chain & Logistics Group 2014): 

- produktivnosti: v smislu preoblikovati Dubaj v središče izvrstnosti s pomočjo večje 

produktivnosti ekonomskega sektorja in obdržati visoko produktivnost standardov, 

- inovativnosti: spremeniti Dubaj v odmevajoče središče znanosti in tehnologije, 

- človeškega kapitala: pripraviti delovno silo na visoko stopnjo usposobljenosti in povečati 

motivacijo med zaposlenimi, 

- normalnih življenjskih stroških: zagotoviti si konkurenčni položaj v svetu z obvladovanjem 

stroškov življenja, 

- kvalitetnemu življenju: ustvariti Dubaj, ki bo dober dom za sedanje in bodoče rezidente, z 

izboljšanjem blaginje in pomoči pri bolj zdravem življenju, polnem priložnosti in izbir, 

- ekonomski politiki: spodbujati liberalizacijo trga, 

- dobre zakonodajne politike: usmeritev zakonodaje in predpisov Dubaja z najboljšimi 

mednarodnimi standardi in praktičnostjo. 

Mesto Dubaj veliko pozornosti usmerja tudi na svoji dve perspektivni panogi, ki sta letalstvo 

in turizem. Razvojna strategija teži prav k tema dvema panogama, saj vodilni vidijo v 

prihodnosti v njima velik finančni donos. Zaradi že obstoječe letalske družbe, Emiratov, bi ob 

nadaljnjem razvoju posledično postal tudi turizem še bolj množičen in s tem mestu ter celotni 

državi ZAE prinesel še več dobička. 
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Zgodovina letalstva v Dubaju se je začela junija 1937, ko je šejk Rašid z razvojem letalske 

družbe postavil sodobne razvojne smernice. The Empire Flying Boats je v februarju 1938 

naredil največ letov, po štiri v enem tednu. Z odprtjem drugega terminala leta 1997 se je začel 

uresničevati veliki načrt o ekspanziji letalstva v Dubaju, ki so ga zasnovali v letu 1997. Leta 

2004 so zgradili še tretji terminal. V letu 2008 so odprli še četrtega. 

Emirates Airline je ena najhitreje rastočih in najbolj donosnih letalskih družb na svetu. 

Zaposluje približno 62.000 oseb. Emirates imajo 25-odstotno letno rast vse od svoje 

ustanovitve in v zadnjih osemnajstih letih niso zabeležili izgube (The Emirates Group 2014). 

Letalska družba Emirates Airline si je ustvarila zelo dobro ime po vsem svetu. Takšen uspeh 

si je zagotovila s temeljno strategijo razvoja, ki jo bo tudi v prihodnosti uporabljala. Osnova 

strategije je kvalitetna kontrola potnikov. Za portfolijo strategije razvoja ima družba namen 

vlagati v razvoj letalsko-informacijske tehnologije. Korak naprej želijo narediti tudi na 

področju turizma, svojim potnikom pa želijo ponuditi različne turistične storitve (The 

Emirates Group 2014). 

Dubaju je s svojo razvojno strategijo , ki je dolgoročno usmerjena v turizem, uspelo razviti 

izjemno uspešno letalsko družbo, ki je svetovno znana in prav tako dobro konkurira na 

svetovnem trgu. Takšna razvojna strategija je mesto Dubaj privedla do, ne samo donosne 

finančne rešitve, ampak prav tako do dolgoročne možnosti razvoja uspešnega turizma, ki so si 

ga želeli. 

Razvoj turizma je za Dubaj velikega pomena. Turistični sektor je eden od ključnih smernic 

prihodnjega razvoja. Dubaj je postal ena od najpomembnejših turističnih destinacij v svetu. Je 

prava turistična atrakcija za vse poslovneže, turiste in nakupovalce. V turistični sektor so že 

veliko investirali in v bodoče želijo s tem nadaljevati ter prav ta sektor še bolj razviti. Na rast 

v turističnem sektorju je že v letu 2009 vplivala tudi gospodarska kriza. S krizo sta najbolj 

prizadeta prav nepremičninski in turistični sektor. Zasedenost hotelov je bila za 13 odstotkov 

manjša, prihodki na sobo pa nižji za 35 odstotkov, najemnine so padle za 40 

odstotkov(Izvozno okno 2013). 

WEF je izdelal indeks The Travel & Tourism Competitiveness Report 2010, ki zajema 

konkurenčnost države z različnih področij turizma. Poročilo zajema Emirate skupaj, in ne 

posamezno. Glede na turistično poslovno okolje in infrastrukturo so se uvrstili na 27. mesto v 

svetovnem merilu. Kar zadeva varnost za turiste, so na 14. mestu. Na odličnem 5. mestu so z 

letalsko infrastrukturo (World Economic Forum 2014b). 

Za povečevanje turističnega sektorja pa je potrebno imeti tudi privlačne destinacije mesta in 

mestne znamenitosti. Dubaj ima že veliko začrtanih projektov, ki jih želi uresničiti. S 

strategijo, da mora biti vse največje in najbogatejše, želijo še naprej zagotavljati čedalje večji 

obisk dežele. Kot zanimivost jim preti nevarnost, da bo dubajska najvišja stavba Burdž Kalifa, 
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izgubila primat najvišje stavbe na svetu, saj v Savdski Arabiji gradijo Kingdom Tower, ki bo 

visok kar tisoč metrov. Sprva so hoteli zgraditi celo Mile Tower, ki bi bil visok eno miljo, 

ampak bi bilo to vendarle preveč, tako da so ga znižali na tisoč metrov. Seveda se arhitekti v 

Dubaju, ki so zgradili Burdž Kalifo, že dogovarjajo za nove projekte.   

 

Slika 10:Stolp Burdž Kalifa v Dubaju 

Vir: Inhabitat 2014. 

Slika 10 prikazuje dubajski najvišji stolp Burdž Kalifa. Stolp je ena od zelo znanih 

znamenitosti v Dubaju, ki množično privablja turiste. Na sliki je opazno, kako Burdž Kalifa s 

svojimi 828 metri izstopa od ostale dubajske infrastrukture.  

Dubaj pa mora paziti, kaj lahko zaustavi razvoj turizma. Ena od groženj množičnemu turizmu 

je prav gotovo drago življenje Dubaja. Mesto Dubaj velja za eno od najdražjih mest na svetu. 

Po indeksu iPod je bil v letu 2011 Dubaj uvrščen na 34. mesto. Za izdelavo indeksa so vzeli 

košarico dobrin in storitev in izračunali, koliko časa bi bilo treba v določeni državi delati za 

takšen nakup (City Mayors 2009). 

4.6 Priložnosti slovenskega gospodarstva v Dubaju 

Nekaterim slovenskim podjetjem je do sedaj že uspelo prodreti na dubajski trg. Mnogi 

slovenski podjetniki, oziroma pravni subjekti, so zaznali različne poslovne priložnosti v hitro 

razvijajočem se dubajskem gospodarstvu. Država, v kateri je gospodarstvo v razvoju, kar 

kliče po različnih investitorjih za svoje projekte ter po mednarodnem poslovanju. Kot sem že 

večkrat omenila, pa je Dubaj mesto, ki že prek svoje razvojne strategije gospodarstva teži k 

pridobitvi tujih investitorjev. Njegova razvojna strategija privabljanja novih podjetnikov je 

tako pritegnila tudi kar lep del slovenskih podjetij. 
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Znano slovensko podjetje Trimo, eno od vodilnih podjetij na področju izdelave fasadnih 

panelov, je mednarodno povezalo svojo proizvodnjo in poslovanje na celotnem Bližnjem 

Vzhodu ter prav tako v Severni Afriki. Danes je eno od vodilnih proizvodnih podjetij v ZAE 

na področju izdelave bivalnih kontejnerjev ter fasadnih panelov. Njihova proizvodnja ima 

kapaciteto za izdelavo več kot 400 bivalnih kontejnerjev na mesec (Trimo 2014). 

Naslednje slovensko podjetje, ki prav tako posluje z Dubajem, je podjetje Luxuris 

Commodities Mauritius d. o. o., svetovalno podjetje. Strankam svetujejo pri trgovanju na 

valutnih trgih in ponujajo tudi izvajanje njihove trgovalne strategije v okviru regulative in 

zakonskih predpisov, ki za to področje veljajo pri nas in v Evropski uniji. Podjetje Luxuris je 

hčerinsko podjetje dubajske družbe, katere namen je svetovanje in izvajanje trgovalne 

strategije (Luxuris Commodities Mauritius 2014). 

Prav tako ima papirnica Radeče sklenjen posel z Dubajem. S podpisom petmilijonske 

kupoprodajne pogodbe, ki bo zaživela 31. januarja 2014, bo dubajski poslovnež Emkaan tudi 

formalno lastnik radeške papirnice in Muflona. Pisarna stečajnega upravitelja Radeče papirja 

Boruta Sokliča v Celju pa je kraj, kjer je bil uradno prvi arabski prevzem kakšnega 

slovenskega podjetja. S podpisom pogodbe si papirnica Radeče obeta, ob  dobrih 1600 

delovno aktivnih prebivalcih ter približno 400 brezposelnih prebivalcih, nove zaposlitve in 

nov gospodarski zagon (The Slovenia Times 2014). 

Zgoraj opisana podjetja oziroma pravni subjekti so samo eni od mnogih delujočih slovenskih 

podjetij v Dubaju. Za poslovanje v Dubaju imajo podjetja oziroma podjetniki mnogo 

poslovnih priložnosti in idej. Lahko se posel oblikuje popolnoma na novo v njihovem hitro 

razvijajočem se gospodarskem okolju, ki prav spodbuja nastajanje novih idej in ustvarjanje 

novega dobička, ali po drugi strani, da nas dubajski močnejši poslovneži rešujejo iz stečajnih 

kriz in prisilnih poravnav s finančnimi injekcijami v naša slovenska podjetja ter tako 

omogočijo še naprej delovanje mnogih kakovostnih podjetij v Sloveniji.  

Nove poslovne priložnosti za slovenske podjetnike v Dubaju so torej ne le mogoče, temveč 

imamo Slovenci tam ogromno možnosti za poslovanje. Kot sem že navedla, Dubaj spodbuja 

turizem, bančništvo, novo sodobno tehnologijo, grajenje zanimive arhitekture, prav tako 

finančno svetovanje, zato menim, da jim lahko tudi Slovenci na teh področjih ponudimo 

marsikatero rešitev. 

Po drugi strani pa vidim veliko poslovno priložnost prav tako v reševanju naših slovenskih 

podjetij, ki so zaradi finančne krize doživela opustošenje in so tik pred zlomom. Tukaj nam 

uspešni poslovneži iz Dubaja lahko veliko pomagajo s podkrepitvijo kapitala v podjetjih, ob 

čemer  pa seveda ni nujno, da postanejo popolni lastniki slovenskih podjetij, marveč le delni 

lastniki, ki podjetju omogočijo okrepitev in nadaljnjo poslovanje ter posledično ohranitev 

delovnih mest prebivalcev Slovenije. 
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Velikokrat je zaslediti trditve, da bi Slovenija lahko bila druga »Švica«, pa vendarle na žalost 

to še ni postala. Slovenija ima vse preddizpozicije postati na primer še močnejša v samem 

turističnem sektorju, če bi seveda dobila ustrezne finančne naložbe. Na tako majhnem 

prostoru imamo Slovenci gore, hribovite predele kot morje. Razmišljam, če bi si na primer 

pridobili dobre finančne naložbe iz Dubaja, kar bi vsekakor lahko bila možnost, bi lahko 

marsikaj spremenili in izboljšali gospodarsko stanje v državi. 

Kot primer bi izpostavila slovensko obalo. Res je naša obala dolga le pičlih 43.157 metrov, pa 

vendarle dovolj razgibana, zanimiva, atraktivna ter obdana z mnogimi starimi mestnimi jedri. 

Če bi si lahko samo zamislili, »da bi bilo možno« pridobiti vso dokumentacijo za nasip treh 

otokov sredi zaliva slovenske obale, bi uspeli pridobiti mnogo. Velika možnost je, da bi se 

našel močan dubajski poslovnež, ki bi ga otočki vsekakor zanimali. Država bi mu otoke 

oddala v najem za več desetletij, na njih bi imel možnost postaviti katerokoli ter kakršnokoli 

atrakcijo, hotel, diskoteko, stolp itd., po svojem izboru, edini pogoj, ki bi mu bil postavljen, 

pa je, da bi zaposloval domačo delavno silo.  

S takšnim projektom bi Slovenija mnogo pridobila v turističnem sektorju. Posledično bi 

domača lokalna mesta, nakupovalna središča, lokalne raznovrstne storitve bile mnogo bolj 

obiskane. Denarni tok bi se okrepil ter pospešil, prav tako pa bi prebivalci dobili nova delavna 

mesta, s čimer bi lahko rešili vsaj delček brezposelnih v Sloveniji. 

Morda bi Slovenijo s tem ustvarili atraktivnejšo, da bi želel Dubaj investirati še v nove 

letalske povezave, morda bi celo investiral v novo letališče z neposredno povezavo Dubaj-

Slovenija. 

Prav takšno atrakcijo si predstavljam na hribovitih delih Slovenije. Vsekakor pa menim, da bi 

bilo trenutno za Slovenijo ter Slovence to enormen, morda prevelik ter nedojemljiv korak. Po 

mojem mnenju smo še kultura, ki za zdaj še ni pripravljena na tako ogromne spremembe, pa 

čeprav najverjetneje pozitivne, saj bi na to država najbrž gledala kot na preveliko tveganje. 

»Malo za hec, malo zares«, morda pa Slovencem takšna poslovna ideja ne bi uspela privabiti 

dubajskega investitorja, saj bi dober strateg šejk Mohammed bin Rashid al Maktoum takoj 

predvidel, da bi naša prečudovita dežela postala prevelika atrakcija in s tem zasenčila 

mogočen in razvijajoč se Dubaj. 

4.7 Ugotovitve raziskovanja 

Ob raziskovanju vpliva globalizacije na Dubaj ter celotno državo ZAE sem ugotovila, da 

globalizacija za zdaj še nosi velike prednosti za razvoj dubajskega trga. Za vpliv globalizacije 

na mesto Dubaj in celotno državo ZAE sem ugotovila, da so ZAE  znali izkoristiti pojav 

globalizacije gospodarstva in so ustvarili izjemno ugodne pogoje za investicije. Zavedajoč se 

minljivosti naravnih virov, so začeli z razvojem servisne dejavnosti, high-tech industrije in 
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turizma. Prav tako so izkoristili razpoložljivo in poceni delovno silo, predvsem iz Indije, s 

Filipinov in iz drugih držav, na odgovorna mesta pa so poleg svojih visoko izobraženih 

kadrov privabili najboljše strokovnjake iz razvitih držav. To zadnje dejstvo je pomembno 

zlasti za tuje investitorje, ki morajo vedeti, da bodo njihovi sogovorniki na arabski strani 

izjemno kompetentni strokovnjaki, ki ne bodo dopuščali nobene nestrokovnosti ali 

izkoriščanja njihove strani. Torej skozi samo dobro razčlenjeno in razvito strategijo Dubaja, 

ki jo je zapovedal šejk Mohammed bin Rashid al Maktoum, je Dubaj učinke globalizacije 

znal izkoristiti v najboljši možni luči in prav z globalizacijskim procesom pospešil razvoj in 

moč svojega gospodarstva.  

Globalizacija je ključnega pomena za Dubaj, kot možnost vključevanja tujih investitorjev, ki 

podpirajo razvojne projekte Dubaja. S tem si posledično Dubaj odpira nove razsežnosti v 

turističnem sektorju, ki je trenutno zanj eden najpomembnejših sektorjev. Res je morda, da 

ima globalizacija kot taka tudi negativne vplive na gospodarstvo. Marsikatero gospodarstvo se 

je korenito spremenilo, pa vendarle v primeru Dubaja vpliv globalizacije na njegovo 

gospodarstvo, pa čeprav negativen, je istočasno imel tudi pozitiven učinek. Če Dubaja ne bi 

zbudile nujne spremembe v njegovem lastnem gospodarstvu in ga s tem ne prisilile v razvoj 

strategije na dolgi rok, bi Dubaj najverjetneje zaspal na lovorikah prihodkov iz naftnih 

derivatov. 
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5 SKLEP 

Globalizacija je tako kompleksen proces, da jo je nemogoče opredeliti z eno samo definicijo. 

Če se vprašamo, kaj globalizacija sploh je, dobimo sto in en odgovor oziroma mnogo 

različnih definicij raznovrstnih avtorjev. Če kar najbolj posplošim, kaj globalizacija je, bi 

lahko rekla, da je proces, ki briše meje med državami, ki mednarodno poslujejo, in s tem 

spreminja klasično definicijo geografskega izvora izdelka ali storitve, prav tako pa spreminja 

tudi dimenzije procesa konkuriranja. V zadnjem delu 20. stoletja je prišlo do okoliščin, ki so 

omogočile drugačne, globalne pogoje gospodarjenja. Tehnološki razvoj, razvoj logistike, 

liberalizacija in razvoj telekomunikacij ter interneta so pripomogli k temu, da je svet čedalje 

manjši, pretok informacij, resursov, kapitala in blaga pa neoviran in hiter. 

Ko raziskuješ, kaj sam proces globalizacije omogoča in prinaša, prideš do ugotovitve, da ima 

globalizacija prav tako pozitivne učinke na gospodarstva kot negativne. Razvite države v 

globalizaciji vidijo priložnost, da po sprejemljivih cenah kupujejo ali proizvajajo proizvode na 

stroškovno ugodnih trgih. Nerazvite države in države v razvoju pa poskušajo iz procesa 

globalizacije potegniti kar največ, gospodarski in kulturni razvoj, zmanjšanje revščine in 

demokratizacijo. Ena od mojih ugotovitev je, da ima globalizacija bolj pozitiven učinek na 

hitro razvijajoča se oziroma na mlada, nova gospodarstva, ki jim mednarodna povezovanja še 

kako koristijo, kot pa na že razvita gospodarstva. Slednja se že soočajo z negativnimi vplivi 

globalizacije. Tudi ljudje oziroma prebivalci razvitih držav so po raziskavah različnih 

ekonomskih inštitutov vedno večji nasprotniki globalizacije, saj prav zaradi tega procesa 

izgubljajo delavna mesta in s tem posledično pada življenjski standard v državi. 

Ob preučevanju mesta Dubaj oziroma celotnih ZAE ter vpliva globalizacijskega procesa nanje 

se lepo vidi razlika pozitivnega in negativnega vpliva globalizacije na državo. Kot sem že 

navedla, so ZAE z dobro vodilno razvojno strategijo uspeli iz globalizacijskega procesa 

iztržiti kar največ. 

S pomočjo globalizacijskega procesa uspešno razvijajo svoje gospodarstvo. Sprva so bili ZAE 

odvisni predvsem od ribištva in skromnega kmetijstva, po odkritju nafte pa se je gospodarstvo 

ZAE okrepilo, predvsem zaradi globalizacijskega procesa. Ker so se ZAE začeli zavedati, da 

nafta dolgoročno ni rešitev za razvoj močnega gospodarstva, je šejk Mohammed bin Rashid al 

Maktoum uvedel novo razvojno strategijo, ki je usmerjena predvsem v turizem, finance in 

transport, kjer pa je globalizacija kot proces še kako potrebna ter pomembna. Torej ima 

globalizacija za zdaj še pozitiven vpliv na razvoj dubajskega gospodarstva. 

Procesa globalizacije ni mogoče več ustaviti. Globalizacija je zajela celotno gospodarstvo, 

države in njene prebivalce. Menim, da ob dobrem in konkretnem načrtovanju vodilnih 

strategij gospodarstev vseh globalno povezanih državah, tako kot to izvajajo ZAE, obstaja 

možnost, da bomo obvarovali prav tako svoj planet kot nahranili svoja gospodarstva ter v 
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mejah normale med seboj ostali povezani v dobro vseh. Enkrat, ko se med seboj povežeš, se 

je potrebno zavedati, da s tem postaneš soodvisen in začneš nositi skupno odgovornost. 
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PRILOGA



Priloga 1 

 

 

Intervju z direktorem podjetja Omegainvest, d. o. o. 

 

1. Kakšna je vaša glavna poslovna dejavnost? 

 

Omegainvest, d. o. o. je svetovalno in investicijsko podjetje, specializirano za poslovna in 

kapitalska povezovanja podjetij s področja proizvodne in storitvene dejavnosti. 

Glavna dejavnost podjetja Omegainvest, d. o. o. je vzpostavljanje poslovnih stikov med 

podjetji iz tujine in podjetji iz Slovenije in držav na področju bivše Jugoslavije. Podjetje 

izvaja naslednje aktivnosti: 

- vzpostavitev partnerskih povezav med podjetji (poslovno sodelovanje, dolgoročne 

proizvodne kooperacije, prenos tehnologij, skupne naložbe in ostale kapitalske naložbe), 

- tržne raziskave, 

- združevanje in nakupi podjetij, 

- vodenje razvojnih projektov, 

- finančno svetovanje za fizične osebe. 

 

2. Kakšno poslovno priložnost ste videli na dubajskem trgu?  

 

Dubaj oziroma Združeni arabski emirati so zdravo poslovno okolje in prevzemajo nekakšno 

vlogo Švice Srednjega Vzhoda, saj postajajo eden pomembnejših finančnih središč kot tudi 

high-tech industrije. To jim je uspelo zaradi sposobnega vodstva emiratov, ki je ob pomoči 

domačih in tujih strokovnjakov izdelalo dolgoročno strategijo gospodarskega razvoja države. 

Mi vidimo svojo priložnost predvsem na področju high-ech industrije in smo povezani z 

nekaterimi manjšimi in srednjimi podjetji iz Slovenije in drugih držav EU, ki želijo 

vzpostaviti svojo proizvodnjo in trženje izdelkov in storitev v ZAE in drugih zalivskih 

državah. Optimalna oblika za ta namen je ustanavljanje skupnih podjetij ( Joint - Venture 

Companies) med nosilci tehnologij in lokalnimi podjetji. Naše podjetje ima partnersko 

pogodbo  z lokalnim podjetjem in skupaj z njimi najdemo optimalnega lokalnega partnerja za 

zainteresirana podjetja. 

V okviru povezovanja z namenom ustanovitve skupnega podjetja, prenosa tehnologije in 

ostalih aktivnosti ponujamo pomoč pri ekonomskem in pravnem svetovanju kot tudi  

logistično podporo pri izpeljavi posla. 
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3. Ali se poslovanje z Dubajčani zelo razlikuje od poslovanja z Evropejci ter v čem so 

razlike v poslovanju najopaznejše? 

 

Največja razlika je v dinamiki posla. Če teh izkušenj nimaš, potem hitro in prezgodaj 

zaključiš, da pač arabska stran nima interesa za predstavljeno poslovno idejo. Ko poslovno 

idejo predstaviš in ko dobiš njihovo prvo reakcijo nanjo, se pogosto zgodi, da že dogovorjene 

zadeve kasneje spreminjajo. To ne počnejo zaradi kakšnih slabih namenov, temveč je to 

posledica nekega kasnejšega dozorevanja v njihovem razmišljanju kot tudi taktike preverjanja 

tvojih reakcij. Če znaš te zadeve jemati dovolj razumno in jih ne dramatiziraš, boš v 

nadaljevanju lahko z veliko potrpežljivosti uveljavil svoje ključne cilje.  

V vseh osebnih kontaktih je potrebno spoštovati njihove tradicionalne navade in vedno 

ohraniti spoštljiv odnos. 

 

4. Kakšna je odzivnost Dubajčanov pri poslovanju? 

 

Kot rečeno, je odzivnost z veliko zakasnitvijo. Ti ljudje enostavno nimajo pogosto občutka za 

čas, in to moraš vzeti v zakup. Kar je z njihove strani zagotovljeno, da bo narejeno v enem 

tednu, bo morebiti v dveh, če boš vmes tudi ljubeznivo vztrajen. Brez smisla za potrpežljivost 

je bolje, da poslov z njimi niti ne začenjaš. 

 

5. Ali se vam zdi dubajski trg dovolj varen za poslovanje in investiranje? 

 

ZAE ima urejeno zakonodajo in pravna varnost je na visokem nivoju. Sodni sistem deluje 

normalno, organi nadzora opravljajo svoje delo. Zaradi vsega tega je tudi stopnja korupcije 

nizka, prav tako poslovno tveganje, tako na področju trgovanja kot tudi investicij. Ravno 

zaradi te urejenosti so ZAE uspeli privabiti v državo veliko finančnih in drugih investitorjev 

in te investicije so zagotovile ZAE dober in dolgoročen razvoj. Izjemno močno investirajo 

tudi v izobraževanje in zdravstvo. Z dobro zasnovano ustavo zagotavljajo tudi politično 

stabilnost, ki je dolgoročno zelo pomembna za njihov razvoj. 
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6. Ali vaše podjetje vidi prihodnost v poslovanju z Dubajem? 

 

Vsekakor je to poslovanje za nas dolgoročno pomembno, saj imamo nabor nekaterim SME s 

področja high-tech, ki želijo prek nas prodreti na zahtevno tržišče zalivskih držav, Združeni 

arabski emirati pa so njihov dejanski center. 

 

7. Kaj menite o vplivu globalizacije na Dubaj? 

 

ZAE so znali izkoristiti pojav globalizacije gospodarstva in so ustvarili izjemno ugodne 

pogoje za investicije. Zavedajoč se minljivosti naravnih virov, so začeli z razvojem servisne 

dejavnosti, high-tech industrije in turizma. 

Prav tako so izkoristili razpoložljivo in poceni delovno silo, predvsem iz Indije, Filipinov in 

drugih držav, na odgovorna mesta pa so poleg svojih visoko izobraženih kadrov privabili 

najboljše strokovnjake iz razvitih držav. To zadnje dejstvo je pomembno zlasti za tuje 

investitorje, ki morajo vedeti, da bodo njihovi sogovorniki na arabski strani izjemno 

kompetentni strokovnjaki, ki ne bodo dopuščali nobene nestrokovnosti ali izkoriščanja 

njihove strani.  

 

8. Kaj menite o poslovnih povezavah Slovenije in Dubaja? 

 

Slovenija je vzpostavila relativno dobre poslovne povezave z Dubajem, saj deluje tam kar 

nekaj slovenskih kot tudi mešanih podjetij s področja proizvodnih, storitvenih in finančnih 

dejavnosti. Kljub temu pa še vedno obstaja problem neprepoznavnosti Slovenije. V ta namen 

se zavzemamo za organizacijo konference o investicijskih možnosti za investiranje v 

slovenske naložbene projekte s strani investitorjev iz zalivskih držav. Menimo, da bi bilo  

možno najti ustrezne investitorje predvsem za področje zdraviliške in logistične dejavnosti v 

Sloveniji. 


